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(ముందుమాట) 
వైష్ణవ ఆగమాలలో వైఖానస ఆగమం ఒకటి. విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించడంలో ఈ 

ఆగమం వేద సాంప్రదాయాన్ని అనుసరించి (ప్రవర్తిస్తుంది. తిరుమలలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర 

స్వామివారి అర్చనా విధానం పూర్తిగా ఈ వైఖానస ఆగమ సం(ప్రదాయంలోనే కొనసాగుతుంది. 

మహర్షి శ్రీ. విఖనసముని ఈ ఆగమ స్థాపకులు. శ్రీ, విఖనసముని శిష్యులైన భృగువు, అత్రి, 

మరీచి, కాశ్యపుడు ఈ ఆగమశాస్త్ర (గ్రంథకర్తలు. 

కొన్ని దశాబ్దాల (క్రితమే వైఖానసాగమ (గ్రంథాలను కొన్నింటిని తిరుమల తిరుపతి 

దేవస్థానములు ముద్రించింది. ధార్మిక గ్రంథాలతో పాటు ఈ ఆగమాన్ని తెలుగు లిపిలో 

ముద్రించాలని నిర్ణయించడం జరిగింది, 

ఈ (ప్రకీర్ణాధికారము అరవై సంవత్సరాల (క్రితమే తెలుగు లిపిలో 

ముద్రించబడినప్పటికీ ప్రస్తుతం లభ్యం కావడంలేదు. ఈ ఆగమాల ముద్రణలో మొదటి 

విడతగా తెలుగు లిపిలో ్రకీర్ణాధికారాన్ని ముద్రించడానికి దేవస్థానం నిర్ణయించింది. 

ఈ ప్రకీర్ణాధికారంలో ప్రధానంగా దేవాలయ నిర్మాణం, పూజా విధానం, ప్రాయశ్చిత్త 

విధానం వివరించబడింది. భక్తి, యోగ, ప్రపత్తి మార్గాలు ఇందులో వివరించబడ్డాయి. ప్రతి 

ఒక్కరు పూర్తి ధ్యానంతో భక్తి ప్రపత్తి మార్గాలతో మోక్షాన్ని సాధించుకొనే మార్గానికి ఈ 

ఆగమాలు ఆలంబనగా నిలుస్తాయి. 

ఈ (గ్రంథముద్రణలో సహకరించిన తి.తి. దేవస్తానం ఆస్థాన పండితులు శ్రీ 

ఎమ్.కె. శ్రీనివాస భట్టాచార్యులవారికి, శ్రీ వైఖానస దివ్యసిద్దాంత వివర్థిని సభ, తిరుమల 

వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. 

'శ్రీ వైఖానస విద్యానిలయ' పండితులు కీర్తిశేషులు శ్రీమాన్ పండిత రొంపిచర్ల 
భట్టర్ శ్రీనివాసాచార్యుల వారు, శ్రీమాన్ పండిత రొంపిచర్ల పార్థసారథి భట్టాచార్యుల వారిచే 
సంస్కరించబడి, శ్రీ వైఖానస [గ్రంథమాల ఈగావారిపాళెం వారిచే 1931 ప్రాంతంలో 

ముద్రించబడింది. ఆ ప్రతినే స్వీకరించి ముద్రించడం జరుగుతోంది. వారికి మా కృతజ్ఞతలు. 

ఈ వైఖానసాగమ విషయాలు, ఆలయ అర్భనా విధానాలలో మాత్రమే కాకుండా 

జిజ్ఞాసువులకు అందుబాటులోకి వస్తాయని నమ్ముతున్నాం. 

ల. M.K.R. వినాయక్ 

కార్యనిర్యాహణాధికారి, 

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు 



వైష్ణవాగమములలో శ్రీ వైభానసాగమము అతి ప్రాచీనమైనది. వేద మంత్రములతో 

కూడిన అర్చనా విధానము యిందు చెప్పబడినది. శ్రీ విఖనోమునీం(ద్రుల వారి శిష్యులైన 

భృగు, అత్రి, మరీచి, కళ్యపులు వైఖానసాగమ (గ్రంథములను అను(గ్రహించినారు. వీనిలో 

యజ్ఞాధికారము, (ప్రకీర్ణాధికారము అను వాటిని శ్రీ భృగుమహర్షి చెప్పియున్నారు. వాటిని 
1931లో శ్రీ వైఖానస (గ్రంథమాల, ఈగావారిపాలెంవారు తెలుగులిపిలో అచ్చువేసి యున్నారు. 
ఈ రెండు (గ్రంథములను శ్రీ వైఖానస విద్యానిలయాధికారులు, కీ॥శే॥ రొంపిచర్ల 
శ్రీనివాసాచార్యులు, కీ॥శ రొంపిచర్ల పార్థసారధి భట్టాచార్యులుగారు పరిష్కరించి యున్నారు. 
వారికి నమస్కారములు. ఈ (గ్రంథములు యిప్పుడు లభ్యమగుటలేదు. 

ప్రకీర్ణాధికారములో ఆలయ నిర్మాణము, బింబ లక్షణములు, పూజా విధానము, 
ప్రతిష్టావిధానము, విశేషార్భృనము, స్నపనము, ఉత్సవ (ప్రకరణము, (ప్రాయళ్ళిత్త విధానము, 

అపచారములు, ఫలశ్రుతి, యుగధర్మములు వివరించబడినవి. 

ఈ (గ్రంథము(ద్రణను చేపట్టిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంవారికి, 

శ్రీ యన్. రమేష్ కుమార్ 14.5. గారికి, శ్రీ క్షీర రామలింగేశ్వర వినాయక్, 1.4.5. 

ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసరుగార్లకు, శ్రీ జె. రాంబాబు,!.4&.5. అధ్యక్షులు T.T.D. బోర్డు వారికి, 
కమిటీ మెంబర్లకు నమస్కారములు, 

ఈ (గ్రంథము[ద్రణలో సహకరించిన శ్రీ ౫.5. రామమూర్తి ఎడిటరు (T.T.D) 

గారికి, శ్రీ దీవి విఖనసాచార్యులు, సెక్రటరీ శ్రీ వైఖానస దివ్య సిద్దాన్త వివర్ణినీ సభ, తిరుమల 
వారికి, వారి సిబ్బందికి, పండిత శ్రీ అగ్నిహోత్రం శ్రీనివాసార్యులు గారు, రెడ్డిపాలెం 

(కృష్ణాజిల్లా) వారికి, శ్రీ అగ్నిహోత్రం రంగాచార్యులు, వాణి(పైస్ విజయవాడ వారికి తదితర 

సిబ్బందికి ఆశీస్సులు. 

ఇట్టు 
సుజన విధేయులు 

M.K. శ్రీనివాస భట్టాచార్య 

తిరుమల, ఆస్థాన పండితులు 

18-2-97. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు 



FOREWORD 

Prakirnadhikara, now issued in this volume, is a 

section of a larger work by Bhrigu, one of the pupils of 
Vikhanas. The first propounder of Agama, Kalpasutra 
and Dharma sutras of the Vaikhanasa School was Vikhanas 
who is identical with Brahma. Vikhanas had nine pupils 
among whom Kasyapa, Atri, Bhrigu and Marichi were 
most prominentand contributed literature for Vaikhanasa 
School. These are extensive works greater portions of 
which are still available on palm leaf. The section dealing 
with the worship of Vishnu propounded by Marichi has 
alone appreared in print while some portions of the 
Kalpasutras of Vikhanas were issued by Prof. Caland and 
others in Europe. The work of Atri, the section of 
Samurtarchana alone is in the press and may be available 
to all in a few months. The works of Bhrigu and Kasyapa 
are not taken up for publication. 

The Indian Theological culture devised two paths of 
attaining bliss or salvation - worship of God in some form 
and meditation on formless divinity. The latter path was 
considered by sages as most dufficult and beyond the 
reach of ordinary men. Yoga - darsana is entirely devoted 
to the investigation of mental practices of this path. Wor- 
ship of God in some form received greater attention at the 
hands of the sages, who according to different schools 
propounded systems in Saiva, Vaishnavaand Sakta chiefly. 
Their literary attempts inculcating the doctrine and rites 
in such worship are embodied in what are called agamas. 
Agamas treating of the worship of Vishnu are mainly 
upheld by two schools, namely, Pancharatra and 
Vaikhanasa, both possessing extensive literature. 
Vaikhanasa School appears to be more ancient though 
references are found in it of the other school. 

In many of the Vishnu temples in South India 
Vaikhanasa system is in vogue from time immemorial. 



v 
This system is entirely based on the Vedas and the Vedic 
conception of various deities. The contents of Vaikhanasa 
treatises exhibit the stage of formal worship as conceived in 
the pre-buddhist days when the worship of Sakti took its 
origin from the yoga conceptions of the Buddhist medita- 
tions. The construction of temples in a variety of form, the 
shape and the composition of idols, their installation, 
daily worship, processions, rites in all the above stages, 
and expiatory rites in commission of faults are the general 
contents of every agama. A chapter on the practices of yoga 
sometimes supplement the above, as in Marichi. Con- 
struction of temples and idols is of general interest and 
based upon the great works of Visvakarma, Maya etc. The 
form and shape of idols relate to iconography. The ritual- 
istic sections throw much light on the Vedic sacrifices now 
fast disappearing. Works of Vaikhanasa sages are indeed 
invaluable for every scholar who professes to write on 
ancient Indian culture. Many of the works that have 
recently appeared in architecture and iconography show 
lack of correct material for many important issues by 
ignoring the works of Vaikhanasa sages. Among the four 
sages there is perfect agreement in general conceptions; 
where one passes over lightly certain rites the other dilates 
upon them. Atri wrote four tantras in 88000 slokas, while 

Marichi gave the same matter in eight samhitas in 184000 
slokas. Kasyapa divided his work in three kandas extend- 
ing over 64000verses. Bhrigu the author of this work wrote 
in 13 sections or adhikaras in 88000 slokas, the present 

section forming the tenth in it. This adhikara is called 
prakirna (miscellaneous) as it enters into details in certain 
rites passed over in the sections of mana, Kriya and archa 
of the same writer. Of the 13 books of Brigu's contribution, 
only five are available in manuscripts, viz., Vasadhikara, 
Kriyadhikara, Yagnadhikara, Khiladhikara and Prakirna. The 
last consists of three main sections Kriya, Jnanaand Yoga. 

The whole book (Prakirna) extends over 24000 granthas 
and the గాం aactinn nw icaned ic <aid tn contain ANN 



vi 

granthas. In actual counting it comes to 5800 nearly and it 
may be supposed that the shortage is due to lacunae here 
and there . Atri has covered the whole field of formal 
worship in 80 chapters in his samurtarchana while Marichi 
giving greater details devoted 10000 granthas in his 
vimanarchana-kalpa. Bhrigu's prakirnadhikara really 
supplements both these works. For in the section on 
installation, forms of Lakshmi as Vira-lakshmi, Paka- 

lakshmi, Goda, Dvara-lakshmi have not received atten- 

tion in the works of Atri or Marichi. In the section on 
processions tilapadmavidhi, damanakotsava, jayanti, 

krittikadipa, grahanaradhana extensively treated of by 
Brigu are not found in Atri's Samurtatantra. Bhrigu is rich 
in chapters on sastra mahatmya, (history of the agama), 
phalasruti, apachara (faults) and the conceptions of sins. 

Bhrigu devotes a section on the behaviour of the temple- 
servants common to all the works and of the devotees 
especially. Frailties ofa mingled society of menand women 
evenin the holy presence are pointed out to relief to wards 
the end of this work. In this chapter as elsewhere certain 
slokas are common between Manusmriti and this work. It 
is asserted by the advanced scholars in the Vaikhanasa 
School that Manusmriti was written by Bhrigu as 
Dharmasutras of their school. Even in the code of Manu 
the colophon reads the name of Bhrigu as its propounder. 
Research in Indian literature and culture is never com- 
plete or even precise without sufficient study in the exten- 
sive school of the Vaikhanasas. 

The credit of preparing the press copy of this valu- 
able work belongs to the members of Akulamannadu 
Vaikhanasa Nilaya and to the publishers, Srisailanatha 
and sons, whose untiring devotion the resusciation of the 
forgotten or neglected school deserves approbation and 
encouragement from every impartial scholar and patriot. 

366, mint street, 
| M. RAMAKRISHNA KAVI. 

Madras, 1 - 6 - 1929. 



మనవి 

ఈ గ్రంథము పూర్వము 1931వ సంవత్సరములో మొదటిసారిగా (ప్రచురించబడినది. 
అపుడు ఈ (గంథమునకు మాతృకగా ఆనగొంది సంస్థాన ఆస్థాన విద్వద్వరేణ్యులగు 
అర్భకం రాఘవాచార్యుల వారి (గంథాతర తాళప[త్రమాతృకాకోశమును (గ్రహించినట్లు 
తెలుపబడినది. అప్పుటికే ౫౫౫ నక్షత్ర చిహ్నములు వేయబడిన చోటునందలి 
(గంథపాతము వలన కొన్ని శ్లోకములు అసంపూర్తిగా యుండినవి. అదియును గాక 
కొన్నిచోట్ల తాళపత్ర గ్రంథములో ఖిలమైనందున ఆశ్లోకములు పూర్తిగా లేక సగము 
సగముగా ముద్రించబడినవి. ఆ ఖీలమైన భాగములను సాహసించి పూరించ లేదు. ఈ 
[గ్రంథమును (శ్రీవుద్వైయ్యాకరణ పంచానన కీ॥ శే॥ (శ్రీమాన్ రొంపిచర్ల పార్ధసారథి 
భట్ధాచార్యుల వారు సంస్కరించయున్నారు. 

ఆ తరువాత కాలంలో కూడ ఈ (గంధమునకు వేరే వూతృకలు 
. లభ్యవముకాలౌదు. అందుచే 1931లో (శ్రీవై ఖానస విద్యానిలయా ధికారులైన క్ర శే॥ 

శ్రీమాన్ పార్దసారథి భబాచార్యులవారిచే సంస్కరించబడిన ప్రకీర్ణాధికారము ఒక్కదానినే 
ఎకమాత్సకగా (గహాంచి యధాతధముగా ప్రస్తుత (ప్రతి ముద్రించ బడినది. 

193, 194 పేజీలలో ఎక్కువగా (గ్రంథ పాతము కన్పించుచున్నది. మరికొన్ని 
చోట్ల కూడ కొన్ని శ్లోకనులలో ఈ లోపములు ఉన్నవి. వీటిని భవిష్యత్ కాలములో 
వేరే మాత్సకలు లభ్యమైనచో పూరించ వచ్చును. 193, 194 పేజీలలో గల అంశము 

శ్రీ స్వామివారి స్నపన కు సంబందించినది. 2శ4శీకలళవంంలుంచి వాటిలో వినిథ 

ద్రవ్యములుంచి వివిధ దేవతలను ఆవాహన చేసి ఆద్రవ్యవలులతో (శ్రీవారికి స్నపన 
జరిపించు విధానవంు చెపుబడనది, ఈ విషయము ఇతర వైభానస (గంథములైన 

ఫీలాధికార, క్రియాధికార్య అత్రిసంహిత (గంథనులలో కలదు. అందుచే అర్భక 
- మహాశయులు పై [గ్రంథములను అనుసరించి స్నపన చేయుచున్నారు. 

ఈ గ్రంథములోని అధ్యాయ సూచిలో శ్లోక సంఖ్యను సూచించుచోట్ల కొన్ని 
అధ్యాయములకు తెలుగు అంకెలతో పాటుగా 4 అను అంకెను సంకేత చఅవ్నాముగా 

చూపించడమైనది. ఒక అసంపూర్ణ శోకమునకు ఈ 4 చిహ్నము సంకేతము. 

అదే నిధముగా (గ్రంథ సంభ్యావిచారః X1Vన పేజీలో (గ్రంథ పరిసింతి అను సదము 
క్రింద వేయబడిన 4 అను సంఖ్యకూడ ఒక చిహ్నముగానే వాడబడినది. అనగా ఆయా 
సేజీలలోగల అధిక పాఠము లేక లుప్తసాఠములను ఆ సంఖ్య సూచించును. 

పై విషయములను పాఠక మహాశయులు గమనించ గలందులకు ప్రార్దన, 

ఇటు 
బుధజన విధేయుడు 

యం.కె. శ్రీనివాస భట్టాచార్యులు 
తిరువుల. 
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ధ్వజదండ లక్షణం 

ధ్వజపట లక్షణం 

ధ్వజపటప్రతిష్టాప్రయోగః 
భేరీతాడనం 

బలిహరణప్రకార; 

ఉత్సవఘోషణం 

ధ్వజారోహణప్రకారః 

ఉత్సవదేవా 2- నుక్రమణీ 

ఉత్సవకాలేనియమాః 

ఉత్సవారంభః 

ఆచార్యవరణం 

పంచాంగభూషణం 

బుత్విజాం నియమాః 

మృ్గహణం 

యాగశాలాదికల్పనం 

నవకుంభారోపణం 

హౌత్రప్రశంసనం 

ఉత్పవే బేరవిచారః 

కాతుకబన్ధనం 

నిత్యహోమవిధిః 

ఉత్సవా 2. ధిదైవత్యవిస్తరః 
ఉత్సవ భ్రమణ ప్రకారః 
తత్కాలే భక్తానాం నిర్వర్త్యం 

నివేదితద్రవ్యవిభాగః 

ఉత్సవభ్రమణే నియమాః 

ఉత్సవవిశేషాః 

తీర్థస్నానప్రకారః 

ధ్వజావరోహణం 

ఉత్సవఫలం 

పుష్పయాగప్రకారః 

ద్వాదశారాధనం 

ప్రాయశ్చిత్తశబ్బార్దః 

xi 

విషయః పుటే 

శాస్తస్య స్వతః ప్రామాణ్యం 246 

దుర్నిమిత్తదర్శనే ప్రాయశ్చిత్తం 247 

భూపరిక్షాయాం ప్రాయశ్చిత్తం 247 

కర్షణే ప్రాయశ్చిత్తం 248 
దిక్పరిచ్చేదహీనే ప్రాయశ్చిత్తం ష్ 

ప్రాసాదనిర్మాణే ప్రాయశ్చిత్తం 249 
ప్రతిష్టాపనే ప్రాయశ్చిత్తం 251 
అంగహానౌప్రాయళ్శిత్తం 252 

33 

అంసంసృతబింబానాంప్రాయళ్చిత్తం 

అంగహానౌ,అవస్థాన్తరే ప్రాయశ్చిత్తం 253 

కర్షణాదిపునస్సంస్కారః ” 

బేరస్థాపనదోషే ప్రాయశ్చిత్తమ్ 255 
అగ్నిదాహే 257 
అలాభప్రతినిధిద్రవ్యమ్ 258 

శూలగ్రహణదోషప్రాయశ్చిత్తమ్ 7? 

ఆనుక్తద్రవ్యనిర్మితేషు బేరేషు 

('ప్రాయశ్చిత్తమ్ 260 

కౌతుకదోషప్రాయశ్చిత్తమ్ ” 
అవనతాదౌదోషః 261 

ఆచార్యవరణే ప్రాయశ్చిత్తం 262 

అంకురార్పణే ప్రాయశ్చిత్తం ” 

ప్రతిష్టాప్రయోగే ప్రాయశ్చిత్తం 263 
వృత్తికల్పనహీనే ప్రాయశ్చిత్తం 269 
నిత్యార్బనాయామ ప్రాయశ్ళిత్తం 271 

స్నపనే ప్రాయశ్చిత్తం "” 280 

ఉత్సవే ప్రాయశ్చిత్తం 283 

ధ్వజదండేప్రాయశ్సిత్తం 289 

ధ్వజస్థానమ్ 290 

ధ్వజదోషే 2-ర్చనప్రకారః 291 

యానాదేర్చింబపతనే [ప్రాయశ్చిత్తమ్ 299 

అన్తశృవేగ్రామేప్రాయశ్చిత్తం 300 
అస్పృశ్యస్పర్శనాదౌప్రాయళ్చిత్తం 303 

భయరక్షార్ధనిషృతి: 310 
శాన్తిహోమప్రకారః 312 

పునర్పాలాలయవిధిః 314 



విషయ; 

బాలాలయసంస్థానమ్ 

బాలాలయస్థాపనప్రకారః 

ధ్రువబేరనిష్కృతిః 

జీర్ణబేరపరిత్యాగవిధిః 

అంగోపాంగాదివ్యవస్టా 

కౌతుకజీర్ణోద్ధారప్రసంగః 
స్థానకాదీనాంవ్యత్యయస్టాపనే దోషః 
శౌన్తివంచకవిధిః 

అద్భుత తైవిధ్యమ్ 

శాన్తినిమిత్తప్రపంచః 

అద్భుతశాన్తిప్రయోగః 

ప్రభూతశాన్తిప్రకారః 
మహాశాన్తిక్రమః 

శాన్తివిధిః 

సర్వశాన్తివిధానమ్ 

తంత్రసంకరనిష్కృతిః 

వైష్ణవశాస్త్రద్వైవిధ్యమ్ 

వైఖానసమహిమా 

సంప్రోక్షణ తైవిధ్యమ్ 

సం(ప్రోక్షణకాల; 

జలంసంప్రోక్షణప్రకారః 

లఘుసం(్రోక్షణప్రకారః 
మహాసంప్రోక్షణ(ప్రకారః 

జ్యేష్ణాభిషేకోత్సవః 
కూర్మాసనవిధిః 

పవిత్రారోపణవిధిః 

సూక్తపరిభాషా 

మండలారాధనమ్ 

పరస్వరూపమ్ 

వ్యూహస్వరూపమ్ 

విభవస్వరూపమ్ 

అన్తర్యామిస్వరూపమ్ 

అర్బావతారః 

స్థలపంచకవిధిః 

స్వయంవ్యక్తమ్ 

x1 

విషయః 

దివ్యస్థలమ్ 

సైద్ధస్థలమ్ 
పోరాణికస్థలమ్ 

మానుషికస్థలమ్ 

దేవాలయనిర్మాణేఫలం 

ప్రతిమానిర్మాణేఫలం 

ప్రతివాయాఃఫలం 

పూజనే ఫలం 

కైంకర్యకరణేఫలం 

స్నానీయాదిద్రవ్యదానేఫలం 

పరిచ్చదాదిదానేఫలం 

ఇతరవిభవానాం దానేఫలం 

దీపదానే ఫలం 

హవిరాదిదానేఫలం 

తటాకనిర్మాణేఫలం 

ఆరామప్రవర్తనేఫలం 

ప్రకారభేదేన, భూదానేఫలం 

గోదానే ఫలం 

గోపతిదానే ఫలం 

సువర్ణదానేఫలం 
అన్నదానే ఫలం 

అర్బ్చనే వివిచ్య ఫలం 

తుళసీమాహిమా 

ఉఊత్సవే వివిచ్య ఫలం 

స్నపనే వివిచ్యఫలం 

జీర్ణోద్దారే 

వ్రాయశ్చిత్తనిర్వర్తనే ఫలం 
ఆలయనిర్మాణే ఉత్రేక్ష్యా దోషాః 
ఆచార్యాదీనాంస్థాన భ్రంశనే దోషాః 
దేవలకకల్పనం 

భూమ్యపహారదోషాః 

ప్రాసాదీనాం హరణే దోషః 

అర్బనే, ఉపచారహానౌ 

స్నపనే భవితారో దోషాః 

జీర్ణొద్ధారావసరేతూష్టీంభావేదోషః 



విషయః 

ద్వాత్రింశదపచారాః 

ద్వాత్రింశన్నరకాః 

నరకయాతనాకథనం 

దేవా 2 భిగమనం 

విష్ణుపారమ్యం 

యానైః పాదుకాభిర్వా గమనం 

అన్యదేవార్చనం 

దేవోత్సవాదీనామసేవనం 

ఏకహస్త ప్రణామః 
ఆత్మ ప్రదక్షిణం 

ఉచ్చిష్టేవందనాది 

పాదస్రసారణం 

పర్యంకబన్ధనం 

దేవగృహేభోజనాది 

ముధాసంభాషణూది 

x11 
విషయ; 

దేవగృహేరోదనాద్యం 

స్త్రీషు సాకూత భాషణాది 

అశ్లీలకథనాది 

కంబలావరణం 

పరనిన్గాది 

గౌణోపచారాది 

అనివేదిత భక్షణం 

ఫలాదీనామనర్పణం 

పృష్టీకృత్యాసనాది 

గురౌమౌనం 

ఆత్మస్తుతిః 

దేవతానిందనం 

క్షమామన్తః 

యుగధర్మాః 

విషయానుక్రమణికా 

కృష్ణస్సర్వాత ]కో హరి 

పుటే 

494 
500 
505 
506 
507 
508 

509 
510 

511 
512 
514 
516 
525 



XIV 

గ్రన్థసంఖ్యావిచారః 

పూర్వమాహతాః శ్లోకాః. ౫౬౨౫4 తైశ్చ 

పత్రే గ్రన్ధపరిమితిః అధికఃపాఠః లుస్తగృహీతః 

34 4 W 

150 4 x 

264 ౧4 శ 

348 4 * 

368 4 శ 

371 4 శ 

373 4 శ్ 

374 4 త 

375 4 శ 

377 ౧ W 

377 ౫4౧౨ గ్రం,గ శ 

381 4 . శ్ 

383 4 ల * 

387 4 న్ 

444 ౧ * 

504 శ 

పదాన్తానుస్వారాదిష్వసౌకర్యేణా = న్యత్ర మానుషికనా 2 న్రరీయకానవధానేన చ 

జనితా దోషాః సహృదయైః క్షన్తవ్యా ఇత్యభ్యర్థనమ్. 

ఉపస్కర్హా. 



శి యెనమః 

శ్రీ రామచంద్రాయనమః 

శ్రీమద్వి ఖనసమహాగురవేనమః 

శ్రీ వైభానసభగవచ్చాస్రే 

భగవద్భృగుమహర్షి ప్రణీతః 

ప్రకిర్ణా 2. ధికార; 

శ లో నా 

అథ(థమూ =. ధ్యాయః 

శ్రాతస్మార్తాదికంకర్మ నిఖిలంయేనసూత్రితమ్ । 

తస్మైసమస్తవేదార్థ విదేవిఖనసేనమః । 

(శుతిస్మృతినదీపూర్ణం శాస్తకల్లోలసంకులమ్ । 

విష్ణుభక్యుదకంశుద్దం వన్దేవైఖానసార్లవమ్ ॥ 

బుషి ప్రశ్నోత్తరమ్ 

బుషయఊచు:ః : 

బ్రహ్మపుత్రమునిశ్రేషస్ట నమస్తే దేహినాంవర 

త్యమేవసర్వవేత్తా =-సి త్వమెవవదతాంవరః 

తతోజ్ఞాతుంహివిష్టోర్లై భూపరీక్షాదిషుక్రమమ్ 

ఇచ్చామస్య(త్రసాదేన దీనాళ్ళిష్యజనాః ప్రభో 

విస్తారజ్నాహిసర్వేషాం విస్తరాద్వక్తుమర్హసి 

కేనమార్లేణ కైర్మం (తైఃకం దేవం పూజయన్నరః 



2 శ్రీ వైఖభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

కాన్ లోకాన్సమవాసోతి తత్త్యమేతద్ద్వదస్వనః 

భృగురువాచః 

ప్రణమ్యదేవదేవేశం చక్రపాణింఖగధ్యజమ్. 

విస్తారేణ ప్రవక్ష్యామి శ్రుణుధ్యంసుసమాహితాః 

ముహూర్త విచార: 

సర్యారంభేప్రశస్తంస్యా దాదిత్యేచోత్తరస్థితే. 

అప్రశస్తమితిఖ్యాత మయనేదక్షిణేతథా 

పుష్యమాసాదిషణా శస దేవానాన్తుదివాస ఫలా: 

యస్మిన్ మాసే బకృతంసర్వం వివృద్ద్యర్ణమి తిస్మృతమ్ 

రాత్రిరాషాఢమాసాది రయుక్తస్సర్య కర్మసు 

ప్రథమాచద్వితీయాచ తృతీయాపంచమి తథా 

షష్టీచసప్తమోచా 2_ పి దశమ్యేకాదశీతథా 

త్రయోదశీచతిథయః పౌర్ల మాసీశుభాస్సృతా: 

ప్రాజాపత్యాశ్యయుక్సౌమ్య తిష్యపౌష్షత్రిరుత్తరాః 

మైత్రాదిత్య్వమఘాస్వాతీ హస్తాశ్చశ్రవణంశుభాః 

రాశయ శృరవర్ణ్యాస్స్యు రుభీతచ్చోభనంస్థిరమ్. 

గురుభార్గవసౌమ్యేందు వారాశ్రేష్ణ్టతమాస్ఫ్కృతా 

ఏషామంశశ్చ ద్రేక్కాణ హోరాదర్శనమిష్యతే. 

ఐషామేవోదయంశస్తం తత్రసోమోదయంవినా 

క్రూరేచదుష్టనక్షత్రే వ్యాధిపీడాంకరోతిహి. 

సూర్యసౌరిశ్చసౌమ్యశ తిషడాయస్థితాశ్ళుభాః 

తథైవలగ్నగాఃకుర్యు ర్యాధిశోకభయానితు. 

౧౦ 

౧౧ 

౧౨ 

౧౩ 



ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

అష్టమస్టా[గ్రహాస్సర్వే కర్తుఃకుర్వన్తిదుస్థ్రి తిమ్ 

ఏకాదశగతాస్సర్వే క్షేమారోగ్యకరాస్స ఎః 

భయకృద్భార్గవఃప్రోకో ద్విసప్తదశమస్థితః 

ద్విసప్రపంచనవమ స్థితో జీవస్సుశోభనః 

రాష్ట్రస్యయజమానస్య మహత్ఫౌఖ్యంకరోతిహి 

సూర్యవారేశుభోవిష్ణు హస్తపౌస్షత్రిరుత్తరా: 

మందవారేశుభౌ(ప్రోక్తా బ్రాహ శ స్వాత్యాచతత్తథా 

వర్ణయేద్భుధవారేణ హస్తమాశ్యయుజంతథా. 

గురువారేణవర్వ్యాతు తథాసౌమ్యోత్తరావుభౌ 

శ్రవణంచైవపుష్యంచ శుక్రవారేణవర్జయేత్. 

ఉత్తరాషాఢానక్షత్రం సోమవారేతుశోభనమ్ 

ద్వితీయాబుధయుక్తాచ షస్టజీవసమాయుతా. 

సోమ ఏకాదశీయుక్తః కరోతి ప్రాణసంశయమ్ 
పౌష్ణస్తుసప్రమీయుక్తో దహత్యగ్నిరివప్రజాః 

కాణస్తూణాంధనక్షత్ర గురువిష్టీర్సి వర్ణయేత్ 
భూమికంపేదిశాందాహే దుర్దినేచండమారుతే 

అశనిధ్వనియోగేచ నిన్షితందివసంస్కృతం 

అయనేవిషువేచైవ సంత్యాజ్యం[గ్రహణేతథా. 

షడశీతిముఖేవాపి కృతంవాస్తువినశ్యతి 

ఎవంపరీక్ష్యకర్తవ్య మిచ్చేచ్చేచ్రేయ ఆత్మనః 

కర్షణాదిప్రతిష్టాన్తం కర్మకుర్యాద్విచక్షణ: 

అథభూమింపర్తీక్షైవ పూర్వంకర్షణమారభేత్, 
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4 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్లవే 

భూపరిక్షా 

శ్వేతాతు బ్రాహ్మణీభూమీ రక్తాతుక్షత్రియాతథా 

పీతాతువైశ్యాకృష్ణాతు శూ(ద్రాభూమిరుదాహృతా. 

మోక్షదా బ్రాహ్మణీ ప్రోక్తా క్షత్రియావిజయ ప్రదా 

వైశ్యాతుధనదాభూమి శూ(ద్రాపుత్రసమృద్దిదా. 

ప్రతిలో మాదిభిర్టుష్టాం వల్మీ కాఢ్యాంచవర్దయేత్ 

హస్తమాత్రంఖనిత్యాతు పూరయేత్తత్తుపాంసునా. 

అధికేపుష్కలాభూమి ర్వ్యూనే వర్ణ్యాసమేసమా 

గుప్తంత్రిరాత్రే 2. ౦కురతి (గ్రాహ్యభూమిస్తునా 2 న్యథా. 

పద్మంకుంభస్ట్థతోయేన' పూరితేతత్మృతావటే 
ముఖ్యం(ప్రదక్షిణావర్త ముదకంశాన్తబుద్భ్బుదం. 

సవ్యావర్తంతథానేష్ట ముదకంబహుబుద్బుదం 

ఉత్తానపద్మకం(గ్రాహ్యం 'నత్వధోముఖపద్మకమ్. 

ఏవంపరీక్ష్యగృహ్హీయా త్పుణ్యాహమపివాచయేత్ 
ఎవంపరీక్ష్యబహుధా కుర్యాత్కర్షణముత్తమమ్. 

కర్షణమ్ 

శ్యేతౌవాకపిలౌవాథ నాంగహీనౌవృషాతథా 

అథవానా ఇ న్యవర్గౌవా అరోగౌబలశాలినా. 

క్షీరవృక్షయుగంబద్ద్యా శమీవృక్షయుతంతథా 
అసనంఖదిరంవా ఇ థ హలంకృత్వాసనేహకం 

య(న్రయిత్వాయుగేనా 2థ గోవాలకృతరజ్ఞనా 

తస్యపశ్చిమదేశేతు (ప్రపాంకృత్యావిధానతః 

ధాన్యపీఠానికృణ్వైవ (త్రివేదిసహితం(క్రమాత్ 

పూర్వందేవేశమభ్యర్య చ(క్రంపశ్చాత్సమర్చయేత్. 
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ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

విష్వక్సేనంచగరుడం సమభ్యర్యనివేదయేత్ 

వాస్తుయజ్ఞంచహుత్వాతు పుణ్యాహమపివాచయేత్. 

తోయధారాంపురస్కృత్య (ప్రాదక్షిణ్యవశేనతు 

ఆచార్యో = హతవ(స్తేణ చోత్తరీయాంగులీయకై: 

అలంకృత్యవిధానేన శ్వేతమాల్యానులేపనై: 

సమాదాయవృషంత(త్ర “తృంవృషభ''ఇతి (బ్రువన్. 

వృషభందక్షిణేయోజ్య “సౌరభేయ”ఇతిబ్రువన్ 

తతస్సంయోజయేత్సశ్ళా దృలీవర్దౌబలాన్వితా. 

“యుగంయుగ(శ్రుంగ”మితి యోజయేచ్చహలంపునః 

“బుషింగృహ్లో" మీ తిమగన్రేణ బుషింసమ్యక్ ప్రగృహ్యచ. 

“విష్ణుర్మాంరక్ష”త్వితిచ స్వాత్మరక్షాంసమాచరేత్ 

“యే 2స్మిన్ దేశేజీవన్త'ఇత్యా (గ్రితాంశ్ళవిసర్దయేత్ 

“హలకృష్ట”తిమ(న్రేణ దారయేత్తామిలాంశుభామ్ 

కర్షయేద్దైప్లవైర్న[న్రై: ప్రాగుదక్ర్రవణాంమహేమ్. 

తతఃకర్షకమాహూయ సర్వ(తైవతుకర్షయేత్ 

ఆచార్యంపూజయిత్యాతు తథైవసహలౌవృషె. 

ప్రథమంకర్షణంకృత్యా ద్వితీయంకర్షణంచరేత్ 

బీజంసర్వంసమాదాయ ప్రోక్షణైః:ప్రోక్షణంచరేత్ 

“ఇమేబీజాఃప్రరో” హేత్తి సప్తగ్రామ్యాణ్యతఃపరమ్ 

వాపయిత్వాతుబీజాని“దేవిత్వయి” సముచ్చరన్ 

“దుహతాందివ” మిత్యుక్యా తోయంత(త్రసమర్పయేత్ 

రక్షాంసమ్యగ్విధాయా(త్ర చాచార్యమభిపూజయేత్. 
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ర శ్రీ వైోఖానసభగవచ్చా(స్తే, భార్లవే 

_“సస్యాఇ” మేతిమనన్రేణ సస్యంపక్యం ప్రణమ్యచ 

విష్యక్సేనాదిభిర్మం(తై శ్నాన్తంచాపిసమర్చయేత్. 

“శుద్దాఇ” మేతిమ(న్రేణ గోభ్యస్సమ్యజ్నివేదయేత్. 

ఇతి శ్రీ వైఖానసే భగవచ్చాగ్రే భృగుప్రోకాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణాధికారే ప్రథమో 2_ ధ్యాయ:. 

అథ ద్వితీయో = ధ్యాయః 

శంకుస్తాపనమ్ 

అతఃపరం (ప్రవక్ష్యామి శంకుస్తాపనముత్తమమ్ 

మేషంతథైవవృషభంగతే సూర్యేదినేతథా. 

కృత్యాసమతలాంభూమిం గోమయేనతులేపయేత్ 

తద్బహిః[భ్రామయేత్సూ త్రద్యయంతేనై వమానతః. 

ప్రాచీసాధనమ్ 

పూర్యాహ్హేచా 2_పరాహ్లేచ శంకుఛాయాంతులాంఛయేత్ 

తతస్ఫూత్రత్రయంవా 2 థపాత యేచ్చంకుమధ్యమే 

భ్రామయేదధికే 2_ర్భన్తు న్యూనేతావద్వివర్థయేత్ 

'ప్రాచీంతత్పూత్రమానేన మధ్యమేనై వకల్పయేత్. 

ఉదక్సూత్రంభవేత్తత్ర కృత్వాతుచతురశ్రకమ్ 

పంచగవ్యేనసం ప్రోక్ష్య పుణ్యాహమపివాచయేత్, 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

వాస్తుపద దేవతాపూజనమ్ 

ఏకాశీతిపదాన్ కృత్యావాస్తు దేవాన్ పపూజయేత్ 

ఈశానాదిసమభ్యర్భ్య ద్వా(త్రింశత్సదభాగినః 

ఈశానంచైవపర్దన్యం జయన్రంచమహే(న్దకమ్ 

ఆదిత్యంసత్యకంభృశమన్త రిక్షంచపూర్వగాన్. 

అగ్నిః:పూషాచవితథ (గ్రహాక్షతయమాస్తథా 

గంధర్యోభృంగరాజర్షీ దక్షిణేపదదేవతాః: 

పళ్ళిమేనిర్బుతిశ్చైవ దౌవారికస్తథైవచ 

సుగ్రీవపుష్పదన్తశ్చ వరుణశ్చాసురస్తథా 

శోషణశ్రైవరాగశ్చతే చా ఇ ప్టాకథితాస్సురాః 

ఉత్తరేజవనోనాగ ముఖ్యౌభల్దాటఏవచ. 

సోమో ఇర్గలో 2 దితిశ్రైవ సూరిదేవస్తథైవచ 

బ్రహ్మానవపదంభుం క్షే వాస్తుమధ్యేవిశేషత: 

అర్యమాదండ భృచ్చైవపాశభృద్దనద స్తథా 

(బ్రహ్మణశ్చచతుర్రిక్షు స్థితాష్టట్సదభాగినః 

అపశ్రైవాపవత్సశ్చ సవితాసావిత్ర ఏవచ 

ఇంద్రశ్చైవతథేంద్రాజో రుద్రోరుద్రాజఏవచ 

ఏతేద్విపదభోక్తారో విదిక్ష్యృష్టాస్టితాస్సురా: 

చరకీదేవతారిశ్ళ పూతనాపాపరాక్షసీ. 

ఈశానాదిషుకోణేషు బాహ్యాస్థాఃపదవర్దితా : 

ఏవంవిన్యస్యదేవాంస్తు వాస్తుదేవం(ప్రకల్పయేత్. 

అం 

(౧౮౧౦ 

౧౨ 
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8 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

వాస్తుపురుష లక్షణమ్ - పూజా 

వాస్తునళ్ళిర ఈశానేపాదౌ నైర్బుతికేచరేత్ 

హస్తాసరిత్సతౌజ్జేయావగ్నా బాహురుదాహృతః: 

అపేకంఠఇతి(ప్రోక్తం హృదయంచాపవత్సకే 

నాభి(ర్రహ్మణిసంఖ్యాతా కుక్షిస్సవితృసంజ్ఞకే. 

ఇం(ద్ర ఇంద్రాజకే గుహ్యమూరుమూలేవిధానతః 

పార్టుంతుదక్షిణం ప్రోక్రువామమేవంప్రకల్పయేత్. 

శేతేవాస్తుభువం ప్రాప్యవాస్తుదేవ స్యధోముఖ: 
పుణ్యాహంవాచయిత్యాతు ఫప్రోక్షణైః ప్రోక్షణంచరేత్ 

పుష్పైర్గంధై స్తథాధూపైర్తీ పైశ్సా 2_ పిప్రపూజయేత్ 

నమస్కారైశృసంయుక్టైః ప్రణవాద్యైస్త్వ్వృనామభిః 

శల్యపరీక్షా 

పూజనాన్తేస్ప శేత్కర్తా యమంగంతన్నిరీక్షయేత్ 

వాస్తుదేహే 2. పితత్రైవశల్యం (బూయాద్యథార్థతః 

అస్తిశల్యంశిరస్స ర్భే తద్ద స్తద్యయమానతః 

కంఠస్పర్శేగళేచైవ హస్తమా(త్రేసమాదిశేత్ 

ఉపస్పర్భాత్రిభిర్హ స్పై శృంఖలాశల్యమాదిశేత్ 

హస్తమా(తెకరస్సర్శాత్ ఖట్యాపాదంసమాదిశేత్. 

బాహుసంస్పర్శనాత్కర్తు రంగారస్తుత్రిహస్తతః ' 

గుల్భసర్పాదిభిర్దుష్టం వితస్తిదయమానతః 

పాదేకంటకమిత్యుక్తం షడ్విత స్తిప్రమాణతః 

కనిష్టాంగుష్టయోస్పృర్నాద్దస్తంత(త్రసమాచరేత్. 

౧౮౬ 

౧౭ 

౧౮ 

౧౯ 

2౨0 

౨0 

౨౨ 

౨౩ 

దళ 

౨౫ 



ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

వ్యయాధికేచతుర్హస్తే జానుస్పర్నాత్తతఃపరమ్ 

శల్యంవిశోధ్యభూమింతాం తలంకృత్యాసమానతః ౨౬ 

పంచగవ్యేనసం (ప్రోక్ష్య వాస్తుదేవాన్ ప్రపూజయేత్ 

వాస్తుదేవతాబలి; 

ద్రోణం[ద్రోణార్దకంవా 2_పితండులాన్ పాచయేత్తతః ౨౭ 

దధిగుడాజ్యసంయుక్తం సర్వేషాంచబలిందదేత్ 

బ్రహ్మాదీనాంనమోన్తంవా స్వాహాన్తంవాబలిర్భవేత్. ౨౮ 

కృత్వాతు బలిదానంచ పుణ్యాహమపివాచయేత్, ౨౯ 

ఇతిశ్రీవైఖానసే భగవచ్చా(స్రే భృగుప్రోకాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణా 2. ధికారే ద్వితీయో 2. ధ్యాయః 

అథ తృజీయో 2 ధ్యాయః 

నిమానభేదాః 

అథవిన్యాసరూపాణి (ప్రవక్ష్యన్తేయథా(క్రమమ్ 

శ్రీవత్సంప్రథమం(ప్రోక్తం నన్హ్యావర్తంద్వితీయకమ్. ౧ 

తృతీయంస్వస్తికంవింద్యా చృతుర్ధంభ(ద్రకంస్కృతమ్ 

దండకంపంచమంత్వాహు ర్వేదికంషస్టముచ్యతే ౨ 

కుంభకంసప్రమంఎంద్యా దష్టమంపద్మకంతథా 

నవమంస్వా(ద్రథపదం దశమంతు ప్రకీర్షకమ్ 3 



10 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 
ఏతేషామాకృతింవక్ష్యే యథావదనుపూర్వశః 

అన్యత్రదండకాత్సర్వం బహిర్వీధీసమన్వితమ్. 

తస్యచాన్తర్గ తైళ్చిహ్నై శ్రీవత్సాద్యంవిధీయతే 
ఏకప్రాచీనవీథీక ముదీచీనా ఇ న్యవీథికమ్. 

శ్రీవత్సమితివిజ్ఞేయం సర్వవిద్యాసమంమతమ్ 

మధ్యేకోణం చతుర్ద్యారం ప్రాగీశాది ప్రదక్షిణమ్. 

తన్నిగ్గతోజవీధీకం నన్దావర్తమితిస్టృతమ్ 

స్వస్తికంత్యోజవీథ్యన్తం భ(ద్రంమధ్య(ప్రతోళికమ్. 

ఏకప్రాచీనకందండం చతుర(శంతువేదికమ్ 

వృత్తంకుంభకముద్దిష్టం పద్మకంస్యాద్దివేదికమ్. 

బ్రహ్మకోశా 2 ష్టకద్యార వీథీరథపదాకృతి: 

ప్రాగుదక్రవణంచైవ ప్రకీర్షక్షముదాహృతమ్. 

ద్విద్వారంవాచతుర్దారం మనస్తోయుక్తితోభవేత్ 

అయుక్తద్వారదేవస్య భజనంనాభిధీయతే. 

దండకస్తేనమానేన యోనిగ్రహణముచ్యతే 

శరీరమంగం(ప్రత్యంగం జ్ఞాత్వాయోనింప్రకల్పయేత్. 

[గ్రామంశరీరమంగంస్యాా ద్దేవద్విజపరి[గ్రహమ్ 

ప్రత్యంగమంగంసంవృత్తం విమానభవనాదికమ్. 

దండేనపూర్వయోర్వ్యాదం హస్తేనా 2 న్యత్రధీయతే 

దండేవిస్తారమాయామ మేకైకంగుణయేత్రిభి;ః 

ఎకైకంపష్టిభిర్దిత్వా శిష్టంయోనింసమాదిశేత్ 

హస్తేనద్యయసంసర్లే (త్రిగుణంవసుభిర్హలేత్, 
ఆలి గ బౌ 

౧౦ 

(౧౮౧౮ 

(౧౮౨ 

౧౩ 

O0౪ 
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శేషంయోనింవిజానీయా ద్ద్వజధూమాదికం(క్రమాత్ 

సర్వ(త్రకల్పయేద్యోనిం తయోర్యర్గఫలేనవా. ౧౫ 

యోనేర్మహాదిశా(శ్రేష్టా దివిసప్తత్రిగర్హితా 

ప్రవీణంచతుర(శ్రంస్యా చ్చేషాణామాయతంవిదు: ౧౬ 

అష్టషటతురంశాస్స్యు రితరేషాంయథా[క్రమమ్ 

ఏవమాయామయోగన్తు ప్రత్యంగస్యైవకల్పయేల్. ౧౭ 

అంగేద్విగుణమాయామం పాదన్యూనమధాధికమ్ 

అర్థంనవాహయేన్నూూన మధికంతువిధీయతే. ౧౮ 

ఆత్మావాస్తుశరీరస్య విస్తారాదధికం విదుః 

పాదాయామశిఖావాపి ద్విగుణంవావిశేషత: ౧౯ 

సమంవాసర్వతఃకుర్యా చృరీరందండకాదృతే 

వర్హయేదధికాయామం దండషోడశకేనవా. ౨౦ 

దండేఅష్టగుణంకుర్యా దాయామంయుుక్తితో 2 థవా 

అంగమాగమవిస్తారో దండభేదో 2 పియోజ్యతే, ౨౧ 

అన్యత్రదండనేఛింద్యా చృరేషుతువిశేషత: 

పాతంవిస్తారసూ[త్రేషు విదుస్ఫూత్రద్వయే 2_పివా. ౨౨ 

కంఠసూత్రద్వయేవాపి ప్రత్యంగేనైవకారయేత్ 

విధిభేదంతుకర్తవ్యం బ్రహ్మభాగే విశేషత: ౨౩ 

ఎవం(క్రమేణశా(స్తజ్ఞై శృరీరంసంప్రకల్పయేత్. ౨౪ 

విష్ణుస్తాపనమ్ 
59 అ 

es హ(స్రభూసురాదూర్ద్వే బ్రహ్మాంశేవాయుదేశకే 

పంచమూర్తివిధానేన స్థాపయిత్వాజనార్దనమ్. ౨౫ 



12 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా(స్తే, భార్గవే 

వైఖానసైః మహాభాగైర్వ్యెది కార్భనతత్సరైః 

వేదాన్తవేదిభిర్వి'పైరర్భయే త్పురుషోత్తమమ్. 

శంకరాది స్థాపనమ్ 

ఈశానఈశ్వరంచైవ ,సోమేశానా వథాపివా = 

పళ్ళిమేకేశవస్టాన మైశాన్యాంశంకరాలయమ్. 

అనుకల్పంవికల్పంచ కల్పంచైవత్రిధాభవేత్ 

భూపరీక్షాదియత్కర్మ అనుకల్పమితిస్మృతమ్. 

దేవాదీనాంమునీనాంచ కల్పయేత్తువికల్పకమ్ 

గర్భేమృదాలయేయత్ర ప్రతిష్టాయాంతుకల్పకమ్. 

ఏవందేశంవినిశ్చిత్య మూలస్టానంచనిర్ది శేత్ 

నిర్మి తే ఇ('త్రవిమానస్యచో త్చేధార్థంసమన్తువా. 

జలాన్తంవాశిలాన్తం వాఖానయేదుచితంసుధీః 

విస్తారాయామసీమాన్హా ద్బాహ్వ్యేఖాత్వాదృఢాయచ. 

ఎకహస్తంద్విహస్తంవా (త్రిహస్తంవా 2 ధికం(క్రమాత్ 

వాలుకై ర్విశ్వతఃపూర్య దృఢీకరణమాదిశేత్. 

బాలాలయంతుశక్తానామ శక్షానాంవినాభవేత్ 

ధ్రువార్సాయాఃప్రతిష్టాచే దృాలాగారంనకల్పయేత్. 

ఇతి(శ్రీవైఖానసే భగవచ్చాస్రే భృగు(ప్రోకాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణా 2. ధికారే తృతీయో 2_ ధ్యాయః 

D౬ 

౨౭ 

౨౮ 

౨౯ 

30 

30౧ 

3౨ 

33 
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అధ చతుర్లో 2. ధ్యాయః 

ఆద్వేష్టకా స్థాపనమ్ 

అథా 2 తస్ఫం(ప్రవక్ష్యామి వాస్తునఃప్రథమేష్టకామ్ 

సాధయిత్వాపూర్వరా(త్రౌ చత(ప్రఃప్రథమేష్టకాః 

శిలాయాంమృణ్మయేవా ఇ థ కుర్యాల్లక్షణసంయుతా: 

శైలాదోషవినిర్ముక్తా స్ఫుపక్వాఅథమృణ్మాయాః 

విస్తారెణేష్టకాఃప్రోక్తా షటృంచచతురంగులాః 

ఉత్తమాది[క్రియాదేవ విస్తారద్యిగుణాయతా: 

విస్తారార్థంఘనం(ప్రోక్త మిష్టకానాంప్రమాణతః 

ఆలయా 2 భిముఖేచైవ ప్రపాంకృత్వా విచక్షణ: 

తన్న్మరధ్వేవేదికాంకృత్యా హస్తమా(త్రప్రమాణతః 

విస్తారంతత్సమంచైన ముత్సేధంతుతదర్దకమ్. 

సభ్యాగ్నింఎధివత్కృత్వా విధినా 2 ఘారమాచరేత్ 

భూమియజ్ఞంచకృత్వాతు కలశైస్సప్తభిః క్రమాత్. 

సంస్నాప్యనవవ(స్తేణ చాచ్చాద్యశయనోపరి 

కౌతుకంబన్దయిత్వాతు శయనేశాయమేత్తతః 
లు 

హుత్యాతుపౌరుషంసూక్తం విష్ణుసూక్తమతఃపరమ్ 

చతుర్వేదాదిమంత్రాంశ్ళ శ్రీభూసూ క్రేయజేత్ర్కమాత్ 

ఇష్టకావాశిలావా ఇ థ తన్నామాద్యక్షరంస్మరేత్ 

నృత్తైళ్లేయైశ్చ వాద్యైశ్చ రాత్రిశేషంనయ్యేత్ర్రమాత్. 

ప్రభాతేపూజయేత్సూర్య మాచార్యంశిల్పిభిస్సహ 

13 
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ఆచార్యోమం(త్రయోగ్యస్తు శిల్పి భి:కర్మయోగ్యకై: ౧౦ 

ద్యారస్యదక్షిణేపార్శ్యే స్థానమస్య(ప్రశస్యలతే 

సుముహూర్తేన్యసేద్విద్యా నిష్టకాంశ్చతురః(క్రమాత్. ౧౧ 

విన్యాసేతుచతుర్దిక్లు చతుర్వేదాదిమ(న్రతః 

తేషాంమధ్యేతదాగర్తే పూరయేదుదకేనతు. ౧౨ 

త(తైవనవరత్నాని విన్వసేదనుపూర్తుశః 

గర్భన్యాసవిధిః 

అథవక్ష్యేవిశేషేణ గర్భన్యాసవిధి[క్రమమ్ ౧౩ 

ప్రాసాదోగర్భసంయుక్తః కురుతేసర్వసంపదమ్ 

తసా శ్రదాదౌప్రకర్తవ్యః గర్భన్యాసస్పమృద్దిద: ౧౪ 

(త్రయః॥[ప్రాసాదమూలేస్యా త్పూర్వంతుప్రథమేష్టకే 

ఉపానోపరిమధ్యంస్యా త్రృతేరుపరిచాన్తతః ౧౫ 

భూగతంశూద్రజాతీనా ముపానేన్నపవైశ్యయో: 

(ప్రతేరుపరివి(ప్రాణా మానులోమ్యేనకారయేత్ ౧౬ 

సర్వ షాంభూగతంకార్యం సర్వసిద్దికరంశుభమ్ 

ఐ(న్టపావకయోర్మరధ్యే (ప్రాగ్వారేషుప్రకల్పయేత్. ౧౭ 

ద్యారస్యదక్షిణేకుర్యా త్పశ్చిమేపితథైవహి 

కవాటార్గలయోగేవాన్య స్తవ్యంగర్భభాజనమ్ ౧౮ 

"ఫీలా 

తథాతామమయీఫేలా స్పాటికావాప్రశస్యతే 

పాదవిష్కంభవిస్తారాం ఫెలాంతత్త్యపదాంచితాం. ౧౯ 

ఖండస్సుటితవర్వాసా .......... . 
ఉంచి 0 లివి ళల అక ల శక ర క చళ రి లలల వల వచం ఇ ఎ లభించి లల లవ చిక ఇఇ ల చనద 



ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

ఘనంవింశతిభాగైకం తదర్జార్దాంశమేవవా. 

విస్తారస్యచతుర్భాగం కోష్టభిత్యువ్చయంభవేత్ 

ఉత్తమంతుసమోత్సేధం త్రిపాదంమధ్యమంస్మృతం. 

అథమంచార్హముత్సేధం (త్రివిధంత(త్రచక్షతే 

(త్రిభాగైకవిధానంస్యా ద్విభాగంభాగికంభవేత్. 

అన్తరేచా 2_౦గులాయామం తదర్హంభిన్నభిత్తికమ్ 

సంయోగార్హవిహీనంస్యా ద్విధానే 2 భ్యన్తరేతథా. 

ప్రక్షాల్యపంచగవ్యేన విశుద్ధంగర్భభాజనమ్ 

'ఆలయా(త్రముఖేచైవ మంటపేసమలంకృతే. 

గోమయేనోపలిప్యైవ పుణ్యాహంవాచయేత్తతః 

రక్తబీజానిధాతూంశ్చ సన్న్యసేన్మన్తవిత్తమ: 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తంచ పౌరుషంసూక్తముచ్చరన్ 

విష్ణుర్యోని' మిత్యుక్తాతు గర్భంత(త్రనిధాపయేత్, 

2౨0 

౨0 

౨౨ 

౨3 

౨౪ 

౨౫ 

౨౬ 

15 

ఇతి శ్రీవైఖానసే భగవచ్చా(స్తే భృగుప్రోక్రాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణా 2_ ధికారే చతుర్జో 2. ధ్యాయ;: 

Kk స 

తథ ఏంచమో 2 ధ్వాయః 

ప్రాసాదలక్షణమ్ 

అథవక్ష్యేవిశేషేణ (ప్రాసాదానాంతులక్షణమ్ 

ప్రసాదంకురుతేయేన (ప్రాసాద ఇతికీర్తితమ్. 
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అంగులభేదః 

త్రివిధంతుసమాఖ్యాత మంగులంస్యాత్రమాణతః 

మానాంగులంతుప్రథమం మాత్రాంగులమత: పరమ్. 

తృతీయంతుసమాఖ్యాతం దేహలబ్దప్రమాణతః 

రథరేణ్యణురష్టాభిరీకాయూ కాయవాస్తథా. 

క్రమశో 2 ష్టగుజైర్విర్హి మానాంగులమితిస్మృతమ్ 

మధ్యమాంగులిమధ్యంతు పర్వమాత్రాంగులంస్మృతమ్ 

ప్రతిమాయావిభాగేన తాలగణ్యేన ? భాజనమ్ 

అంగులంతుసమాఖ్యాతం దేహలబ్దప్రమాణతః 

(పాసాదమండపానాంచ మానాంగులవిధానత: 

యాగోపకరణానాన్తు మాత్రాంగులవిధానతః 

. దేహలబ్ద(ప్రమాణేన (ప్రతిమాంకారయేత్తథా 

అంగులై : కిష్కురిత్యుక్తం చతుర్వింశతిభిస్తథా. 

పంచవింశతిభిక్చైవ (ప్రాజాపత్యముదాహృతమ్ 

షడ్వింశతిధనుర్ముష్టి సప్తవింశద్ధను[ర్లహః. 

హన్తానాంలక్షణం(ప్రోక్తం మానాంగులవిధానతః 

ఏకతలాదికల్పనమ్ 

(త్రిహస్తాదిసమారభ్య నవహస్తాన్తమేవచ. 

అయుగ్మైరథహసైస్తు కుర్యాదేకతలంబుధః 

ద్వితలంతుతతఃకుర్యా తృత్రయోదశహస్తకైః 

పంచాధికదశైర్హ సైః ప్రాసాదస్సాాత్రిభూమికః 

తలంప్రత్యధికంకుర్యాత్ షడ్డస్తన్తు విశేషతః 

౧౦ 

19) 
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ఆద్యాదశతలాదేవం కుర్యాద్విస్తారమానకమ్ 

విస్తారద్విగుణోత్సేధ ముత్తమంతు ప్రచక్షతే 

విస్తారంసప్తధాకృత్యా ద్వాదశాంశన్తుమధ్యమమ్ 

ఎకాదశాంశమధమం విస్తారేసప్తధాకృతే. 

ఆద్యాదశతలాదేవముత్సే ధంతువిధీయతే 

ప్రాజ్మఖోదజఖైస్పూ(తైః పదంకుర్యాత్తుషోడశమ్ 

గర్భగేహస్పమాఖ్యాతో మధ్యమంతుచతుష్పదమ్ 

బాహ్యతోద్వాదశపదం భిత్త్యర్థముపకల్పయేత్. 

షడ్సిష్టడ్భిస్తధాసూ తై ; పదానాంపంచవింశతి; 

నవగర్భగ్భహం మధ్యేభిత్త్యర్థం శేషముచ్యతే 
x x* 

త్రివిధంతుసమాఖ్యాతం? (ప్రాసాదాకృతయస్తథా 

నాగరం ద్రావిడంచేతి వేసరంచత్రిధాభవేత్. 

స్టూప్యన్తంచతుర(శ్రంస్యా న్నాగరంసముదాహృతమ్ 

కంఠ(ప్రభృతిచాష్టాశ్రం (ప్రాసాదంద్రావిడంభవేత్. 

కంఠ(ప్రభృతివృత్తంయ ద్వేసరంత త్రచక్షతే 

బేరపూర్వంస్థితో యత్ర తత్రబేరవశాద్భవేత్. 

యావద్చేరంత్రిభాగై కం విస్తారంపీఠమేవహి 

పీఠస్యత్రిగుణంగర్భం గర్భార్హంభి త్తిరుచ్యతే. 

గర్భగేహత్రిభాగైకం భిత్తింవాతత్రకారయేత్ 

అ([గ్రతోమండపంకుర్యా త్రాసాదసమవిసృృతమ్. 

ప్రాసాదస్య్వసమాయామం దశాంశంముఖమండపమ్ 

ప్రాసాదస్యా ఇ (గ్రతోద్యారం ప్రకుర్యాల్లక్షణాన్వితమ్. 

(వి 

౧౩ 

OO 

OA 

(౧౬ 

Oe 

O౧౮ 

(౮౯ 

వాం 

2౨0 

౨౨ 



18 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

ప్రతేరుపరిసీమాన్తం ద్వారస్యోత్సేధఉచ్యతే 

ఉత్తమంద్యారవిస్తార ముత్సేథార్హముదాహృతమ్. 

ఉత్వేధార్హదశాంశేన హీనంమధ్యమముచ్యతే 

వింశత్యాపరిహీనంస్యా ద్విస్తారమధమంభవేత్. 

కాయంచాప్యనుకాయంచ కుర్యాదుత్సేధమానతః 

భాగమేకమధిష్టానముత్సే దోవసుధాభవేత్. 

పాదాయామోద్విభాగస్వ్యా ద్భాగఃప్రస్తార ఉచ్యతే 

భాగఃకంఠఇతి ప్రోక్తం ద్విభాగంశిఖరంభవేత్ 

భాగస్పూపిరితిఖ్యాత మేవముత్సేధఉచ్వతే 

కాయమేవంసమాఖ్యాత మనుకాయమథోచ్యతే. 

కుర్యాత్రాసాదవిస్తారం చతుర్వింశతిభాగికమ్ 

ఏకభాగస్తువిస్తారం భాగమేకంతలంతథా. 

దశాంగులంస్యాద్దితలే త్రితలేద్యాదశాంగులమ్ 

యుగాంగులవివృద్దాతు కర్తవ్యంస్యాత్తలం(ప్రతి. 

పాదమస్యతువిష్కంభ మష్ట్రభాగంవిహీనకమ్ 
స్తంభా(గ్రేశైవకర్తవ్య మనుకాయ(ప్రమాణతః 

ఉపానస్యతువిష్కంభ మగ్రేపాదద్వయంభవేత్ 

అధిష్టానంత్రిధాకృత్వా భాగోవైజగతీభవేత్. 

కుముదంతుద్వితీయేన భాగేనై వతుకారయేత్ 

కృత్వాశేషంచతుర్భాగ మేకాంశైనై వపట్టికామ్. 

కుర్యాత్సార్ణేనకంఠన్తు శేషంవాజినముచ్యతే 

పాదబన్హమితిభఖ్యాతం సర్వకార్యేషుపూజితమ్. 



ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

ప్రతి క్రమంవాకర్తవ్య మధివ్థానప్రమాణతః 

జగతీంతద్వదేవాథ కుముదంవృత్తముచ్యతే. 

భాగేనపూర్వవత్కృత్యా చతుర్ధంశేషమాచరేత్ 

పట్టికేనై వకర్తవ్య మేకమన్తరికంతథా. 

ద్వాభ్యాం(ప్రతిముఖంకుర్యా (త్రతి(క్రమమిదంభవేత్ 

అధిష్టానమితిఖ్యాతం పాదమానం(ప్రవక్ష్యతే. 

చతుర శ్రమథాష్టాశ్రం వృత్తంచైవత్రిధాభవేత్ 

కుంభయుక్తంతథాకే చిత్కేచిత్కుంభవిహీనకమ్. 

కేచిద్వెకుంభమణ్వీభ్యాం యుక్తంపాదంస్మర న్రిహి 
విస్తారేణసమంవాపి ద్విగుణంవాపిమూలత; 

చతురశ్రమధోహిత్యా వృత్తమష్టాశ్రమేవవా 

కర్తవ్వ్యంతుయథాయుక్త మథవాషోడశా(శ్రకమ్. 

పాదానామాకృతిఃప్రోక్తా కుంభలక్షణముచ్య తే 

పాదాధికమధాధ్యర్థం పాదోనంద్విగుణంతువా. 

ద్విగుణంతుసముత్సేధం పాదవిష్క౦భమానత:ః 

శ్రీకరంచ(న్దకాన్తంచ సౌముఖ్యం(ప్రియదర్శనమ్. 

యథా[క్రమేణనామాని కర్తవ్యానివిశేషత: 

శ్రీకరంవృత్తపాదానాం కలా(శ్రాణాంతథైవచ. 

చన్దకాన్తమధథాష్టాశ్రం సోమఖండమితిస్టృతమ్ 
అతిభారేషు స్తంభేషు ప్రియదర్శనముచ్యతే. 

కృత్యానవాంశకంకుంభం భాగమేకంహృదుచ్యతే 

కుంభంచతుర్భిరంశైస్తు కంఠభాగముదాహృతమ్. 
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ఆస్యమేకాంశమిత్యుక్తం శేషంకుర్యాద్దిదండకమ్ 

ఏకేనపద శకేనైవ వృత్తమేకేనవాతథా. 

విసృృతౌస్తంభవిస్తారౌ ద్విగుణౌకుంభముచ్యతే 

అధ్యర్హమాస్యవిస్తారం హారోధామూలపాదవత్ ? 

విస్తారమే వముక్తంస్యా న్మండై ర్లక్షణముచ్యతే 

మండై స్రిపాదముత్సేధం విస్తారంతుచతుర్లుణమ్. 

త్రిభాగై కంభవేత్సద్మం వేత్రమేకంతథైవచ 

భాగావాఫలకారామా వేత్రావాపాదరూపవత్. 

పాదా[గ్రకర్మమానేన స్కన్హంకుర్యాద్విధానతః 

స్తంభా(గసమవిస్తారం వీరకాండం(త్రిపాదత: 

తదూర్ద్వేపాదతాంకుర్యా ద్విస్తారంపాదవిసృతమ్ 

సమంత్రిపాదమర్దంవా బోధికోత్సేధ ఉచ్యతే, 

త్రదండమధమాయామం చతుర్దండన్తుమధ్యమమ్ 

ఉత్తమంపంచదండంస్యా ద్బోధికోత్సేధఉచ్యతే. 

జగత్యన్తేకుముదాన్తే పట్టికా న్తే 2 థవాపునః 

జలనిర్యాణమార్గంచ నాళనిర్గమనం(క్రియాత్. 

హంసపాదం(త్రిపాదంవా వితస్తిర్వావిశేషతః 

ప్రతేర్చాహ్యవినిష్రాన్యా నాళీంశైలమయీంతథా. 

గజొష్టసదృశాకారాం సింహాకృతిముఖోత్తరామ్ 

భూతసింహోపమామూర్ష్య సారవారాధికారయేత్. 

ద్విదండంచత్రిదండంవా గర్భగే హెతువేశ్మన; 

బేరోదయసమంవాథ ద్విగుణం వాధ్యర్థమేవవా. 
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ప్రణాలమూలవిస్తారం త్రిభాగైకా(గ్రవిస్తరమ్ 

వ్యాస(త్రిభాగంభాగోనం బహులంతు(త్రిభాగభాక్. 

వారిసంచారగంభీరతారం ర్సుర్హరలక్షణమ్ 

అనిమ్నోన్నతమాభిత్తే స్తదాత్య(శ్రంక్రమాన్నతమ్. 

సర్వవాద్యసమాయుక్తం తదామంగలవాచకైః 

వాస్తుహోమంతతఃకృత్యా ఆచార్యం పూజయేత్తతః 

శిల్సినంపూజయేత్సశ్సా తృుముహూర్తీసులగ్నకే 

ఆచార్యస్సు ప్రసన్నాత్మా వారుణంసూక్తముచ్చరేత్. 

తక్షకస్తాపయేన్నాళీం సుస్నిగ్రాంసుదృఢాంక్రమాత్ 

బేరప్రాసాదగర్భస్య యావత్తాలస్యచావధి. 

ధారాంతుకేవలంకుర్యా ద్భిత్తాతాలస్యధిమత: ? 

శ్రష్టమధ్యకనిష్టాని బేరస్యస్ట్రాపనం త్రిధా. 

ధారాదలసమాప్తాతు స్టాపనంచోత్తమంభవేత్ 

ద్యారబన్షస్యపూర్వేతు స్టాపనంమధ్యమంభవేత్. 

మూర్చోపలస్యపూర్వేతు స్థాపనంస్యాత్కనియసమ్ 

యఃకరోత్యన్యథాచాసా) దభిచారాయచైవహి. 

ఏవంనాలంచసంస్థాప్య (ప్రస్తరంచోత్తరాదికమ్ 

విష్కంభంపాదవిస్తార ముత్సేధం త్రివిధంభవేత్. 

ఉత్తమంతుసమోత్సేధం (త్రిపాదంమధ్యమంభవేత్ , “ 
అధమంచార్హముత్సేధ ముత్తమంస్యాద్విధానతః 

స్తంభా(గైకత్రిభాగైకం తస్యోర్లే పట్టికాభవేత్ 

తత్సమంనిర్గమం॥ప్రోక్తం పట్టికాలక్షణంత్విదమ్ 
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ద్విభాగేనతదూర్ద్వేతు కర్తవ్యంపద్మపట్టికమ్ 
ద్విదండంతుకపోతంస్యా దుపానసమనిర్గమమ్. 

శేషంప్రస్తారమానన్తు కర్తవ్యంపంచభాగికమ్ 

ఏకేనపట్టికాంకుర్యా తృంఠమేకేనకారయేత్. 

ద్యాభ్యాంతదూర్ద్వే కర్తవ్యమేకాంశేనతుపట్టికామ్ 

ఎవం(ప్రస్తారమాఖ్యాతం తోరణంవక్ష్యతే ఒధునా. 

పార్యయోఃపృ్పష్టతశ్చా 2_.పి కర్తవ్యంతోరణంతథా 

ప్రతేరుత్తరసీమాన్తే తోరణస్యాశ్రయోభవేత్. 

విస్తారంతుతదర్హంస్యా ద్విస్తారంపంచభాగికమ్ 

మకరాంశం(త్రియంశేన శేషంపాదమితిస ఖ్రతమ్. 

పాదాన్తరా[గ్రమధవా విస్తారంతోరణస్యతు 

పూర్చొక్తమేవకర్తవ్యం చుకరాంశప్రమాణతః 

ప్రమాణంతోరణస్యోక్తం నాసికాయాస్తులక్షణమ్ 

వక్ష్యతేతుప్రమాణేన యథాశాగస్రవినిశ్చితమ్. 

గర్భగేహార్దవిస్తారం మహానాసీతికీర్ష్యతె 
నిర్గమంతుతదర్దంస్యా త్రిపాదంసమమేవవా. 

శిఖరేషుచతుర్దిక్షు కుర్యాదేకాంతునాసికామ్ 
విస్తారంతుతదర్దంస్యాత్క పోతేష్వష్టనాసికాః 

కూటస్యలక్షణం(ప్రోక్తం కూటశాలంవిధీయతే 

కృత్వాప్రాసా దషడ్భాగమేకభాగంవిధీయతే. 

భాగేనకూటశాలం స్యాద్భాగార్దంపంచమంభవేత్ 

చతుర్షుణంభవేత్కూటం శాలాస్యాద్దోపురాకృతిః 
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శాలావిస్తారమానేన పార్హ్వయోర్నాసికాభవేత్ 

ఏకనాసికయాయుక్తం పంజరంసముదాహృతమ్ ౭౮ 

తతఃకంఠార్హమానేన శిఖరంవర్తయేత్తత: 
కంఠాద్విదండమిత్యుక్తం శిఖరస్యతునిర్లమమ్. ౭౬ 

నిగ్గమాద్యర్తనాద్భా హే వరనంతుతదరకమ్ 
TAN ఠా డా 

స్టూపంకుంభసమాయుక్తం కుర్యాద్దండం విధానతః. ౮౦ 

విస్తారంతత్రమాణేన శిఖరంతత్రచోచ్యతే 

తదూర్చ్య కంఠమిత్యుక్తం ఫలకాచతదూర్హ తః ౮౧ 

క్రమేణకృశతాం కుర్యాద్యావదన్తస్తుసూక్ష్మత : 

ఇతి శ్రీ వైభానసే భగవచ్చాస్తే భృగుప్రోక్రాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణాధికారే పంచమో 2_ ధ్యాయః 

xk 

eb ఇం 2 ఇ్ర0౫ః 

_మూర్చెష్టకావిధిః 

అథవక్ష్యేవిశేషేణ (క్రమంమూర్దేష్టకావిధేః 

ప్రముఖేయాగశాలాంచ కృత్వాచైవవిచక్షణః ౧ 

మధ్యేవేదింప్రకల్స్యైవ స్టూపికీలప్రమాణతః 

సభ్యం(ప్రకల్ప్యచ(ప్రాచ్యా మాఘారంవిధివద్యజేత్, ౨ 

వేదిమధ్యేన్యసేద్విద్యాన్ సుస్నిగ్దానిర్రణాదృఢాః 

వైష్ణవంచజపిత్వైవచత(స్రశ్చేష్టకాః॥క్రమాత్. 3 



24 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చాస్తే, భార్గవే 

కించిద(గ్రంభవేన్నిమ్నం మూలేవైకించిదున్నతమ్ 
అధోభాగేభవేత్సష్ట మూర్హ్యభాగే ముఖంభవేత్. 

శాలిపిష్టమయేనా 2 థ లేఖయేదక్షరాణితు 

యకారంపూర్వతోలేఖ్య రకారందక్షిణాన్యసేత్. 

లకారం పళ్ళిమేలేఖ్య వకారం చోత్తరేలిఖేత్ 

లోహజాందారుజాంవాథ స్టూపింతత్రన్యసేద్చుధః 

పాదాయామసమందిర్హం విస్తారంపాదసమ్మితమ్ 

అ([గ్రమంగులవిస్తార మానుపూర్వ్యాత్మృశంతధథా. 

చతుర శ్రంభవేన్యూలం (త్రిభాగైకం సమంతథా 

వృత్తంతదూర్హ్యతఃకుర్యా చ్చీలీపాదమధోన్యసేత్. 

విస్తార్మత్రిగుణాయామం విస్తారసమవిస్తరం 

తద్ద్వయేనసమాయోజ్య సమంశూలంస్థితం యథా. 

పంచగవ్యైస్సమభ్యుక్ష్య పుణ్యాహమపివాచయేత్ 

వాస్తుహామంచహుత్సైవ పర్యగ్నికరణంచరేత్. 

మూర్దిష్టకావిధానేన హోమంకృత్యావిచక్షణ: 

పునఃప్రభాతేధర్మాత్మా యజమానయుతోగురు; 

శిలాదీన్సంప్రగ్యహైవ విమానేరోపయేత్తధా 

పాణిభ్యాంసంప్రగృహ్రైవ ప్రాజ్ముఖోదజు శ్లో 2.పివా 

చతుర్వేదాదిమం(తైశ్చ శిలాఇంద్రాదిషున్యసేత్ 

'ధ్రువసూ క్రంజపిత్యాతు మధ్యేస్టూపింన్యసేత్తధా. 

కాలేశిల్సినమాహూయ పూజయిత్వావిశేషతః 

శిలాద్యుపరివిన్యస్య దృఢీకరణమాచరేత్. 
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ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

పాదబంధేగళే చైవ విమానే పరితఃక్రమాత్ 

విమానదేవా: 

ప్రాచ్యాం విష్ణుం ప్రకుర్వీత యస్య గర్భగృహే స్థితిః. 

దక్షిణే సత్యమూర్తేస్తు పళ్ళి మే చా చ్యుతస్య చ 

ఉత్తరేచా 2_నిరుద్దస్య స్థితిమేవం ప్రకల్పయేత్. 

గలేపురుషమూర్తిస్తు దక్షిణే నారసింహకః 

పళ్ళిమే తు వరాహశ్ళ హయగ్రీవ స్తథోత్తరే. 

సుఖాసనసమాయుక్తం సర్యాలంకారసంయుతమ్ 

వ్యాలోర్షృకోణకం చైవ వీశం వాథ మృగేశ్వరమ్. 

వక్రతుండం చ దుర్గాం చాప్య(గ్రమండపభిత్తిషు 

స్టితమేవం సుసంస్థాప్య యథాలాభం సమర్భయేత్. 

ద్యారేషు ద్యారపాలానాం స్థితిమేవం ప్రకల్పయేత్ 

ప్రాసాదలక్షణం (ప్రోక్తం మండపానామథోచ్యతే. 

స్తంభేష్టోడశభిర్యుక్తం మండపం శ్రీప్రతిష్టితమ్ 

ద్వాదశ స్తంభసంయుక్తం బీజాసనమితి స్మృతమ్. 

ద్వాత్రింశద్దాత్రసంయుక్తం జయభద్రేతి కీర్యతే 
షట్రింశద్దాత్రసంయుక్తం నన్హ్యావర్తం సుశోభనమ్. 

చతుర్భిష్షష్టిభి స్పృంభై ర్యుక్తం|శీభ(ద్రకం సృతమ్ 
స్తంభానాం తు శతైర్యుక్తం విశాలమితి సంజ్ఞితమ్. 

ప్రాసాదవత్సమాభఖ్యాతం (ప్రాకారం త(త్రమాణతః 

వాజినోపరి కర్తవ్యం ధారకస్తు కలాస్తథా. 
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26 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా(స్తే, భార్గవే 

స్తంభవిష్కంభముత్సేధం చతుర్భాగేన విసృతమ్ 
తులావిస్తారమానేన జయన్తి స్యాత్సమోన్నతా. 

తతో దండార్దబాహుల్య మనుమార్గం తదూర్హ్యతః 

ఇష్టకాభిస్తదూర్ద్యం తు ఛాదయేద్గళ కాన్వితమ్. 

పాదాధికమధాధ్యర్హం ద్విగుణం పాదహీనకమ్ 

చతుర్విధమథా2 యామం కర్తవ్యం మండపస్య తు. 

ఆయామే తు యథాయుక్తం స్తంభానాం విధిరుచ్వతే 

హస్తం వా త్రిహస్తం వా చతుర్హ స్త్రమథా 2పివా. 

స్తంభాన్తరం (ప్రకర్తవ్యం యథాయుక్తి విశేషతః 

ఏవం(క్రమాత్సమాఖ్యాతం (ప్రాకారమధునోచ్యతే. 

(ప్రాకారం పరితః కుర్యా త్రాసాదస్య (ప్రమాణతః 

ప్రాకారస్యతువిస్తారం తస్యదండమిహోచ్యతే, 

అన్తర్మండలమిత్యాహు రధ్యర్హం దండమానతః 

అన్తర్భారమితి (ప్రోక్తం మధ్యభారం ద్విదండతః 

చతుర్దండప్రమాణేన యుక్తా మర్యాదభిత్తికా 

మహామర్యాదభిత్తిస్స్యా తృప్త్రదండప్రమాణతః 

అధ్యర్దద్విగుణం వాపి త్రిగుణం వా చతుర్గుణమ్ 

ముఖాయామమితి (ప్రోక్తం (ప్రాకారాణాం విశేషతః 

కపోతాన్తంసముత్సేధం భిత్తిహస్తప్రమాణతః 

కూటశాలాయుతం వాపి కుర్యాత్రాకారసంయుతమ్ 

మూలజం తు తలోత్సేధం హస్తమేవం విధీయతే 

యథాలాభోన్నతం వా 2ఇ_పి ప్రథమావరణం స్మృతమ్. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

షడంగులం (క్రమాత్కుర్యా న్న్చ్యూన(ప్రాకారకం విదుః 

జలనిర్యాణమార్గం స్యా త్పదాన్సే తటకే 2పివా. 

ప్రథమావరణద్యారం ప్రముఖేకల్పయేత్తథా 

ద్వితీయావరణద్యారో వ్యస్తళ్ళేన్నాస్తిదూషణమ్. 

విమానోత్సేధతుల్యం వా పాదోనం చార్దమేవ వా 

పృథగ్గోపురసంయుక్త ముచ్చితం తు సమం తు వా. 

పంచప్రాకారమిత్యేవం (త్రిప్రాకారమథా2_పి వా 

త్రిపాకారేషడంగుల్యం త్రిధాధస్తలనిమ్నగమ్. 

ప్రాకారహ్యుచ్చయం వింద్యా తృపోతానం తదుత్తమమ్ 

మధ్యమం చోత్కరాన్తేన కలశాన్తం తథాధమమ్. 

ఏవం (ప్రాకారసంగేన తూత్సేధం (త్రివిధం (క్రమాత్ 

ఉత్పేధాత్సంచభాగైకం చతురంశకమేవ వా. 

షడ్భాగై కేన వా కుర్యా త్రివిధం భిత్తివిస్తరమ్ 

అథ వా ప్రాసాదభిత్తిస్తు తత్సమం భిత్తిమేవ చ. 

గర్భే ఇ ష్టోంశోచ్చయం శ్రేష్టం సప్రభాగే ద్విమధ్యమమ్ 

పంచభాగైకమధమం బలిపీఠం తథాభవేత్. 

గర్భపంచత్రిభాగైకం 

నవాంశే షట్బతుర్భాగం మధ్యమాధమము త్రమమ్. 

త్రిధా పైశాచికం పీఠా ద్దస్తమా(త్రం (క్రమాద్భవేత్ 
ద్విహస్తాంతం (త్రిహస్తాన్తం చతుర్హస్తాన్తముచ్యతే. 

అధమం మధ్యమం శ్రేష్టం (త్రిధా పైశాచపీఠకమ్ 
సప్తవింశతిభాగైశ్ళ సమమేవం సమున్నతమ్. 
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28 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

ద్యూంశం చ పాదుకా జ్ఞేయం చతురంశం జనిం విదుః 

త్యంశం తు కుంభమిత్యాహు శృతుర్ణంకంఠమేవ చ. 

షడ్భాగం కరణేత్యాహు ర్త్యుంశం వళకమేవ చ 

చతురంశే కపోతాశ్ళ అంశే చైవా(గ్రపట్టికా. 

అధ్యర్దం పద్మపుష్పన్తు ఏకార్టం పద్మపుష్పకమ్ 

ఏవం సమ్యగ్విదిత్వా తు భాగే భాగే వినిర్షి శేత్. 

ఇతి శ్రీ వైశానసే భగవచ్చా(స్తే భృగు ప్రోక్రాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణా 2.ధికారే షో 2. ధ్యాయ:ః. 

+k 

ఇటు సట్తమెం 2. థ్యాయ ౭. 

పరివారాలయలక్షణమ్. 

అథా ఇతః పరివారాణామాలయస్య చ లక్షణమ్ 

విమానాత్సాదహీనం వా తదర్హం వా సమాచరేత్. 

వర్లయుక్తం తత।శృేష్టం కనీయో వర్లహీనకమ్ 

సోమేశానద్వయోర్మధ్యే విష్వక్సేనం ప్రకల్పయేత్. 

ద్వారస్య దక్షిణే చేంద్ర మాగ్నేయ్యాం పచనాలయమ్ 

తస్య పళ్చిమదేశే తు పానీయస్థానమేవ చ. 

యామ్యే శయనముద్దిష్టం తత్పూర్వే యాగమండపమ్ 

ఐశాన్యే పుష్పదేశస్తు దక్షిణే వస్త సంచయమ్. 

ఈశానసోమయోర్మధ్యే స్థాపనం తథా 

ఇం(ద్రాగ్బ్యుర్మధ్యమే చైవ ధాన్యస్థానం (ప్రశస్యతే. 
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ప్రకీర్ణా =. ధికారః 

సోపానమధ్యే శ్రీభూతమర్భయేదృహిరాననమ్ 
పురస్తాద్గరుడం తస్య దేవాభిముఖమర్భయేత్, 

విమానపాలాన్దిక్సాలాన్ భాస్కరేణ సమాయుతమ్ 

చక్రం ధ్వజం చ శంఖం చ భూతం వై భూతనాయకమ్. 

ప్రథమా 2౬వరణే దేవాం స్తత్తద్దేశే సమర్భయేత్ 

ఉత్సవం బలిమారభ్య అనపాయివిశేషతః. 

అమితస్యా 2పి తంత[త్ర ప్రదక్షిణమథా 2ఒచరేత్ 

దేవస్య కంఠసీమాన్తం బాహ్వన్తం స్తనసమ్మితమ్. 

నాభ్యస్తం వా విశేషేణ పరివారోదయం (క్రమాత్ 

ధాత్రాదిభూతపర్యన్తం పరివారాన్విశేషత:. 

వర్షవాహనకేత్వాద్యై ర్నామనక్షత్రపూర్వకమ్ 

మయా (క్రియాధికారే తు వ్యక్తముక్తన్తు లక్షణమ్. 

బేరలక్షణమ్ - (శెలాదిభేద 1) 

అథ వక్ష్యే విశేషేణ బేర లక్షణముత్తమమ్ 

శిలజం రత్నజం చైవ ధాతుజం దారవం తథా. 

మృణ్మాయం స్యాత్తథైవేతి పంచధాబేరముచ్యతే 

చతుర్విధం తు శైలం స్యా త్సప్తధా రత్నజం తథా. 

అష్టధా ధాతుజం ప్రోక్తం దారుజం షోడశోచ్యతే 

మృణ్మయం ద్వివిధం (ప్రోక్తం (క్రమాల్లక్షణముచ్యతే. 

శెలజలక్షణమ్. 

శ్వేతం రక్తం తథా పీతం కృష్ణం చైవ చతుష్టయమ్ 
శైలజం భేదమాఖ్యాతం తస్య లక్షణముచ్యతే. 
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30 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా[స్రే, భార్గవే 

గోక్షీరసన్నిభా చైవ శంఖకుందేందుసన్నిభా 
శిలా శ్వేతా సమాఖ్యాతా సా తు వశ్యప్రదాయికా. 

జపాకుసుమసంకాళశా శిలా శోణితసన్నిభా 
బంధూకపుష్పప్రతిమా జాతిహింగుళికోపమా. 

శిలా రక్తా సమాఖ్యాతా జయదా లక్షణా 2ఒన్వతా 

పీతా సువర్లసదృశా రజనీచూర్లసన్నిభా. 

శిలా లక్షణసంయుక్తా ధనధాన్యసుఖ(ప్రదా 

మాషముద్గల ? సంకాశా తథా జంబూఫలోపమా. 

భృంగ ? ముత్సలసంకాశా (ప్రజావృద్ధికరాస్మృతా 

శిలా కృష్ణా తు సర్వేషాం సర్వసిద్దిప్రదాయికా. 

విప్రక్షత్రియవైశ్యానాం శూ(ద్రాణాం చ యథావిధి 

శ్వేతా రక్తా తథా పీతా కృష్ణా చైవ యథా(క్రమమ్. 

ద్విజానాం చ (త్రివర్ణానాం శిలా రక్తా జయ(పదా 

శ్వేతా మోక్షప్రదా (ప్రోక్తా బ్రాహ్మణానాం విశేషతః 
ఏతైస్తు ధ్రువబేరన్తు కారయేద్యదిభక్తిత: 

* ¥ 

మాణిక్యం చ ప్రవాలం చ వైడూర్యం స్పటికం తథా. 

మరకతం పుష్యరాగం చ నీలం చై తేషురత్నజాః 
మాణిక్యం శ్రీకరం (ప్రోక్తం (ప్రవాలం వశ్యకారకమ్. 

ఆకర్షణం తు వైడూర్యం స్పాటికం పుత్రవృద్దిదమ్ 
విద్వేషణం మరకతం స్తంభనం పుష్యరాగకమ్. 

నీలం తు రమఖైః కార్యం రత్నజానాం ఫలం భవేత్ 

ఏతేషాం కౌతుకం కుర్యా దన్యేషాం చ విధీయతే. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

హైమం రౌప్యం తథాతా(మైం కాంస్యం చై వారకూటకమ్ 

ఆయసం సీసకం చైవ (త్రపుసం చేతి ధాతుజమ్. 

హైమంతు శ్రీప్రదం (ప్రోక్తం రౌప్యం రాజ్యప్రదాయకమ్ 

తా'మం పుత్రసమృద్ద్యర్థం కాంస్యం విద్వేషకారకమ్. 

ప్రోచ్చారణే చారకూట మాయసం క్షయకారణమ్ 

సీసం నీరోగకరణం (త్రపురాయుర్వినాశనమ్. 

ఏవంతు లోహజం (ప్రోక్తం తతో దారుజముచ్యతే 

దేవదారు శృమోవృక్షం పిప్పలం చన్దనం తధా. 

అసనం ఖదిరం చైవ వకులం శంఖి వాతనమ్ 

మయూరపద్మడుండూక కరికారం తథైవచ. 
౯9 

నింబూకాంజనికాచైవ ప్లక్షమౌదుంబరం తథా 

ఏతైర్వర్ట్యాస్తు ? చత్వారో ద్విజాతిక్రమయోగత:. 

మృణ్మయం ద్వివిధం (ప్రోక్తం పక్యాపక్కం తథైవ చ 

పక్వం నాశకరం చైవ మపక్వం సర్వసిద్దిదమ్. 

నిమిత్తదర్భనమ్ - (శుభనిమిత్తాని) 

యస్మిన్ దేశే శిలా 2 స్తీతి గచ్చేన్నిశ్చితమానసః 
ప్రయాణకాలే శకునా శుభాశుభ ఫల(ప్రదాః. 

శుభవాక్యోదకుంభా 2స్థి గజరాజద్విజోత్తమాః 

చర మాంసదధిక్షీర దుందుబిధ్యనయశ్ళుభా:. 

(అశుభనిమిత్తాని) 

అశోభనాం స్తథా వక్ష్యే శసమానా యథాయతి 

వికీర్ల కేశా వి(పైక్య ఘృతతైలాక్తదర్శనమ్. 
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ఏ2 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా[స్తే, భార్గవే 

రిక్తకుంభనిరోధోక్తి తైలభాజనదర్శనమ్ 

ప్రయాణకాలే నష్టాస్తు విపరీతఫల(ప్రదాః. 
xk 

శుభే ప్రయాణం కర్తవ్యం స్థితా శోభనలక్షణమ్ 
శిలాం (ప్రాప్య శుభే స్థానే వాస్తుహోమం సమాచరేత్. 

వైష్ణవం పౌరుషం సూక్తం శ్రీభూసూక్తం తథైవచ 
పరిషేకం తతః కృత్వా కలశాన్ పంచ సన్యసేత్. 

మృధ్గంధాక్షతజవ్యాంశ్చ సర్యౌషధ్యుదకంతథా 

సంస్థాప్యాభ్యర్భ్య పాద్యాద్యై స్తత్తద్దేవాం తృమర్భయేత్. 

అభిషించేచ్చిలాం సూత్రే ? ముహూర్తేకరణాన్వితే 

అతోదేవాదిమంత్రేణ శిలాం ఛిత్యావిచక్షణ:. 

అధోభాగం ముఖం తత్ర శిర ఊర్ష్యం ప్రకల్పయేత్ 

పూర్వతశ్చోత్తరే వా ఒథ శిరోభాగం (ప్రకల్పయేత్. 

ముఖం ప్పష్టం తథాపాదం పార్శ్వం చైవ శిరస్తథా 

లాంఛయుత్యా విధానేన తతతణ మాచరేత్. 

న % డై 

బాలా చ యువతీ వృద్ధా జ్ఞాతవ్యా లక్షణా 2న్వితా 

స్నిగ్దా మృద్వీ నతా చైవ బాలా క్షీరస్వరాతథా. 

సుస్వరా కాన్తిసంయుక్తా యువతీ సా శిలా స్మృతా 

అసితా రుర్దరా రూక్షా వృద్దా యా నిస్వ్వరా శిలా. 

బాలా క్షయప్రదా (ప్రోక్తా యువతీ సుసమృద్దిదా 

కార్యనాశకరీ వృద్ధా (గ్రాహ్యా జ్ఞాత్వా శిలాస్తథా. 

మూర్హనస్తక్షణంకృత్వా శిలాదోషాంస్తు లక్షయేత్ 

శిలాం ప్రలిష్యక్షీరీణ సర్పిషా సీసగైరికై :. 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

ఏకరా(త్రోషితశిలాం సం(ప్రక్షాళ్యాం భసాతత; 
శిలాదోషం పరీక్షైవ కర్తవ్యం విధిచోదితమ్. 

రేఖాబిందుః కలంకళ్ళ శిలాదోషాః ప్రకీర్తితాః 

మండలం తు భవేత్తత యత్ర గర్భం వినిర్దిశేత్. 

సితే తు మండలే సర్బో రక్తే తు కృకలాసకమ్ 

పతే తు మండలే గోధా మంజిస్టే దర్దురో భవేత్. 

కపిలే మూషికా (ప్రోక్తా 2సితవర్లే తు వృణ్సికః 

శ్వేతరక్తవిమి(శ్రే తు వృళ్సికళ్టే తరక్తకే. 

రక్తమి(శ్రే తు మండూకో మండలో భవేత్ 
సిందూరవర్లే ఖద్యోతః కపోతే గృహగాళికా. 

గుడవర్లే తు పాషాణం నిస్టశోభే జలం భవేత్ 

వర్ణయేద్గర్భ సంయూక్తాం విమలై రంచింతాం తథా. 

విమలం హేమకాంస్యాఖ్యం లోహాఖ్యం చ త్రిధా స్మృతమ్ 
పర్షీక్షైవం ప్రకర్తవ్యమేవ మేవ 'ప్రమాణత :. 

xt xt xX 

ప్రాసాదగర్భమానం వా హస్తమానమథా 2పి వా 
ప్రత్యేకం త్రిత్రిభేదం స్యాద్దారమానం (ప్రవక్ష్యతే. 

ద్వారాదధ్యర్హకం చైవ ద్వారాత్సాదాధికం తథా 

మధ్యమం చ కనీయస్సాద్దారమేవం విధీయతే. 

అధమోత్తమయోర్మధ్యే త్వష్టధా కారయేద్బుధః 
కనీయ(స్తీణి విజ్ఞేయం (త్రీణి మధ్యమకం తథా. 

త్రీణి చోత్తమకం వింద్యాదుత్సేధం నవధా భవేత్ 

స్తంభాదధ్యర్దకం తుంగముత్తమం తు విశేషతః. 
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34 శ్రీ వైఖభానసభగవచ్చా(స్తే, 'భార్గవే 

ఉత్తమాధమయోర్మధ్యే ద్యారమానేన యోజయేత్ 

గర్భగేహసమం మధ్యం త్రిపాదం చా ఒధమం భవేత్. 

పాదా ఇఒధికం తు విజ్జేయం (శ్రేస్టమేవం విధీయతే 

(ఉత్తమాధమయోర్మధ్యే ద్వారమానేన యోజయేత్) 
+x xX 

హస్తమానం తధా వక్ష్యే నవహస్తం తధోత్తమమ్. 

షడంగులైస్సహా 2న్యాస్తు సార్హద్యిహస్తకా ఒవధి 

ఏవముత్సేధమానన్తు స్థావరస్య (ప్రశస్యతే. 

జంగమానాం భవేన్నామ మూలబేరవశాత్తథా 

బింబోదయం చతుర్వింశద్భాగానష్టాంశకం తథా. 

బింబోదయం చతుర్వింశద్భాగానష్టాంశకం తథా 
వేదాంశం తు భవేదుచ్చం జంగమస్య ప్రకీర్తితమ్. 

మానాంగులేన సప్తాది ద్విద్యుంగులవిధానతః 

పంచాశత్సవనాంగుల్యా విధిస్సర్యో విధీయతే. 

మూలబేరా 20గులాన్మానమారభ్యైకాదశా 2.0గులమ్ 

ద్విద్యంగులవివృద్దాతు సషష్టిత్యంగులం ? భవేత్. 

ప్రత్యేకం తు (త్రిభేదం స్యాదుత్తమాధమమధ్యతః 

ఉత్కృష్టం నవతుంగం స్యాన్మధ్యమం నవతుంగకమ్. 

నికృష్ణం తు తథా ప్రోక్తం సప్తవింశతితుంగకమ్ 
ఎతైరుత్తమమానం స్యాన్మధ్యమం చ తథైవ హి. 

కర్మార్పోత్సవస్నానాచ్చ యోజ్యం స్యాదన్యధా నతు 

అధమైస్తు భవేద్య(త్ర బలిబేరం విధీయతే. 
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మాత్రా 20గులేన యన్మానం గృహార్చాణాం తు నాన్యథా. 

ఇతి శ్రీ వైఖానసే భగవచ్చా(స్తే భృగుప్రోక్రాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణాధికారే సప్తమో 2.ధ్యాయః. 

జుఖా =... ష్టమో =. ధ్వ్యాయః 

పీళమానమ్ 

అథ పీరోదయం పళశ్చాత్హ్రానకస్య విశేషతః 

భువంగస్య సమం వాథ అధ్యర్థం (తిగుణం తు వా, 

పరితః పాదయోరస్య నీత్యా వై భాగమంగులమ్ 

ధ్రువార్సాయా మశేషేణ షణ్మానసహితం శుభమ్. 

వక్ష్యామి దేవ్యోర్మానం తత్కంఠాన్తం నాసికాన్తకమ్ 

హన్వన్తం బాహుసీమాన్తం' నాభ్యన్తం వా ఒథ కారయేత్. 

చతుర్థెకాంశకం వాపి తృతీయెకాంశకం తు వా 

'ధ్రువార్సాయాం విశేషేణ పీఠమేవం (ప్రకల్బయేత్ 

చతుర్రం సువృత్తం వా దఖై ష్టోడశభిర్యుతమ్ 

స్థానకం చా 2ఒసనం వా2పి యానకం వా సమాచరేత్. 

గర్భాగారత్రిభాగైకం చతురశ్రం (త్రిమేఖలమ్ 
తస్యోర్ష్యవేదివిస్తారం చతురంగులమేవ హి. 

ఉత్సేధం తస్య చార్హన్తు పరితశ్చతురంగులమ్ 
విస్తారోత్సేధమానన్తు మధ్యే నిమ్నం షడంగులమ్. 

35 

ee 
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ఉదీచ్యాన్తు ప్రతీచ్యాన్తు వారిమార్గన్తు కారయేత్ 

ప్రాజ ,ఫోదజ ఖం సూత్రం దశ సప్త సమర్చయేత్. = ౮ 

మధ్యే కలాపదం (బ్రాహ్మం పరితో దైవికం తథా 

వేదాధికా 2.శీతిపదం మానుషం చ తథైవ చ. ౯ 

పదం స్యాత్ షణ్బవతికం షష్టి : పైశాచికం భవేత్ 
అర్ఫాస్థానం తు బ్రహ్మాంశం త్రిధా కృత్య చ దైవికమ్. ౧౦ 

తథైవ పశ్చిమే భాగే మధ్యే వా స్థానకాయ చ 

ఆసనం వా2పి చ తధా దేవమానుషమధ్యమే. ౧౧ 

శయానం మానుషే పీఠే స్థాపయిత్వా విశేషతః 
(ధ్రువార్భనే విశేషేణ నాగసూ(త్రాన్ సమర్స్య చ. ౧౨ 

కోష్టమేకోనపంచాశద్భవతి బ్రాహ్మమందిరమ్ 

దైవికం చా 2ష్ట్రభాగన్తు మానుషం చార్చిజం పదమ్. ౧౩ 

శేషం పైశాచమేవం స్యాచ్చా న్తిపౌప్టికదైవికమ్ 

బ్రహ్మస్టానే విశేషణ స్టాపయేద్యోగవీరకా. ౧౪ 

భోగమేవ (ధ్రువార్సాయాం దేవమానుషమధ్యమే 
విరకం స్టాపయేద్విద్యాన్ పైశాచే (క్రమశస్సుధీ:. ౧౫ 

గ్రామమధ్యే (ధ్రువార్బాయాం స్టాపయేద్భోగమేవ తు 

యోగపీరే (ధ్రువార్సా చేత్త ద్రామస్య విపద్భవేత్. ౧౬ 

అన్యేషాం తు (ధ్రువారాయాం భోగం వా యోగమేవ వా 

ఆలయాద్దక్షిణే వా 2కి పూర్వ వా2పి (ప్రపాం తథా. ౧౭ 

వేదిం తన్మధ్యమే కుర్యాద్చింబాధ్యర్ద ప్రమాణతః 

సభ్యాగ్ని కుండం తత్సాచ్యాం స్నానవేదిం తథోత్తరే. ౧౮ 



ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

భూమియజ్ఞం చ కృత్వా తు పర్యగ్ని (ప్రోక్షణం చరేత్ 

కలశైస్స ప్రభిస్నాప్య వేద్యామారోపయేత్తథా. 

ఆచ్చాద్య నవవ(ప్రేణ కౌతుకం బన్దమేత్తథా. 

ప్రాకిరశ్ళాయయేత్తత్ర శ్రీభూమ్యోరుభయోరపి. 

మహాకాయకృతే బేరే ప్రోక్షయేత్సంచగవ్యకైః 

అన్యత్సర్వ(క్రియాం కృత్యాహౌత్రశంసనమాచరేత్. 

ఆదిమూర్యాది సర్యాన్తమావాహనమథా 2వరేత్ 

ఆవాహన(క్రమేఖైవ నిరుప్యా 2జ్యా 2హుతీర్యచేత్. 

వైష్ణవం పౌరుషం సూక్తం విష్ణుసూక్తం తథైవ చ 

శ్రీ భూసూక్తం తతో హుత్వా బ్రాహ్మం రౌద్రం తథైవ చ 

నృత్తెళ్లయైశ్ళ వాద్యైశ్ళ రాత్రిశేషం వినియ చ 

స్నాత్వా ప్రభాతే త్వాచార్యో దేవముత్తాప్య చాదరాత్. 

గర్భాగారం (ప్రవిశ్రైవ స్టాపితే విహితే 2పి వా 

న్యస్య పీఠన్తు తన శర్వే రత్నాదీన్విన్యసే త్తదా. 

ధ్రువసూక్తేన సంస్థాప్య అతో దేవాదిముచ్చరన్ 

తత్తన్మం(త్రేణ దేవ్యాదీన్ స్థాపయేద్విహితే పదే. 

విధినా చా'ష్ట బన్హన్తు సంయోజ్యైవ తు పూరయేత్ 
అన్తహోామం తతో హూత్యా దద్యాదాచార్య దక్షిణామ్. 

శిల్సినం చ సమాహూయ శర్కరాం లేపయే(త్రమాత్ 
_ శిలా(ప్రతిష్టా చైవం స్యాద్దారుసం[గ్రహణం తతః. 

దారుసంగ్రహణమ్ 

చన్దనం ఖదిరం తాలమసనం రక్త చననమ్ 

రాజానం చిరిబిల్వంచ అశోకం స్తిమితం తథా. 
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ఖాదిరం ధన్వినం చైవ థిరీషం పద్మకం తథా 

తేవమాదయో వాక్షా గహనే బేరకరణి. ఇత్యే క్షా గృహ్యన బరకర్మ 

చండాలస్టానపార్చ్వే తు దుష్ట ప్రాణినిషేవితే 

మాతృస్థానసముద్భూతే గ శ్మశానే దేవమందిరే. 

కూపవాపీతటాక్షాన్తే మునివాసే సహా 2లయే 
యోగస్టానపదే ధర్మశాలాయాం మార్గమధ్యమే. 

ప్రేత భూతాలయే చోరసత్తానాం చ నిషెవితే 
ప్రస్థానశలభస్థానే కల్పా 2స్టినిలయే 2పి చ ? 

సౌష్టాభూతసముద్భూతదేశే ? రౌణికదేశకే 
ఏవం స్థానే సముద్భూతం న గృహ్హన్తి ద్రుమం తతః, 

పాదానపాదనం తర్షి మశనేర్యాతొపీడనమ్ 
అసాక్షికం సర్బనిలయం బహువల్మీకసంయుతమ్. 

సుజనం తరుణం రూక్షం బహుపక్షిసమాకులమ్ 
అస్థిరం బహుచ(క్రం చ సుశాఖం చైకశాఖినమ్. 

కర్మాన్తరగృహీతం చ కర్మా న్రరప్రయోజనమ్ 
ఏవమీదృగ్విధం వృక్షం వర్జ్ణయేద్చేర కర్మణి. 

శశి ఈ 

ఆమూలా(గ్రం సమం వృత్తమృజుం చైవ (ప్రదక్షిణమ్ 
విస్తారాయామసంపన్నం శుభాయైవ సమాయుతమ్. 

సుమధ్యవయసోపేతం కాలపుష్పఫల(ప్రదమ్ 

ఈదృగ్విధం మహావృక్షం శూలార్థం పరిగృహ్హతే. 

ఏవం లక్షణసంపన్నం (ద్రుమం గత్వా (ప్రసన్నధీ: 
తన్మూలే గోమయేనా 2పి లేపయేచ్చతురశ్రకమ్. 
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దివ్యలక్షణసంయుక్తం (ద్రుమం కృత్వా ప్రదక్షిణమ్ 

'వనరాబేభ్య' ఇత్యుక్యాపాయసం చ బలిం దదేత్ః 

పరశుం చ సమాదాయ సేచయేత్పంచగవ్యకైః 

మూలమం(త్రం జపిత్యా తు ధ్మాయేద్విష్లుం పరాత్పరమ్. 

పరశుంచ సమాదాయ ఛేదయేత్తు విచక్షణః 

పయ : పరి(స్రవే తత్ర శుభమేవం విధీయతే. 

శోణితప్రస్రవే తత్ర నిర్ది శేదశుభం పునః 

పూర్వం తు పతనం +*స్తమాగ్నేయ్యాం తు భయావహమ్. 

యామ్యాయాం మరణం వింద్యాన్నై బుత్యాం వ్యాధిమాది శేత్ 

పళ్ళిమే తు జనానాం తు క్షుత్సిపాసావివర్దనం. 

వాయవ్వ్యే చ భవేల్లా భ ఉత్తరే ధనధాన్యకం 

ఐశాన్యాం శాన్తికం తత్ర సర్వవృద్దికరం నృణామ్. 

తద్వుక్షపతనే కాలే కోశస్సర్యో మృదుర్భవేత్ 

సింహవ్యాఘ్రగజాదీనాం సర్వసంపత్కరం భవేత్. 

వృక్షాగ్రం ఛేదయిత్యా తు త్వచం సమ్యగ్యాసోహ్య చ 
ప్రక్షాల్యవారిణా శేతచన్లనేనా 2నులేపయేత్. 

శ్చేతవ(స్రేణ సంవేష్ట్ర జయమంగలఘోషటైః 

రథే వా శకటే వా2థ స్కంథే వా క్షిష్య వేశయేత్. 

(గ్రామం (ప్రదక్షిణంకృత్యా స్వస్తిసూక్తం సముచ్చరన్ 

శిష్టద్చాయే సమే దేశే వాలుకోపరి శాయయేత్, 

హేమరూప్యకృతం శూలం సర్వసంపత్సమృద్దిదమ్ 

లోహైరన్యైర్నకర్తవ్య మభిచారస్య కారణమ్. 

39 

ర 

ళో 

రిప 

రి 

Da? 

౪౬ 

౮౭ 

ళి౮ 

౮౯ 

AO 

సం 



40 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్లవే 

విష్ణుశూలం తు కేశానాం (శ్రేష్టం పట్టికమేవ చ 

ధ్యేయం మే(డ్రాదయశ్చోర్ద్యం సమం భాగస్య య'త్రయమ్. 

ఊరుకేశాన్తపర్యన్తం తస్యార్థం చ తకం ముఖమ్ 

సరం(ధ్రయవకం చోర్షే మానశూలం శిరోధరమ్. 

హిక్కాయాం షడ్యవం పంచాంగులం నాభ్యన్తకం మతమ్ 

త్రయోదశాంగులయవం తతో మే(డ్రన్తు నాభ్యధః. 

యోనేర్నాబస్తుర్యాదశ్రం (బ్రాహ్మమష్టా మతం తతః 

హిక్కా స్తం వైష్ణవం భాగం తతో వృత్తం శివా 20శకమ్. 

ఉప్లీషం మాతృకం శూలం స్టానాదీనాం సనాతనమ్ 

సానా 2సనశయానానాం చతుర(శ్రాష్టవర్తుళమ్. 

యథా[క్రమేణ యుంజీయాదేవం వా పూర్వము క్తవత్ 

సర్వేషాం దేవతానాం చ సామాన్యం చ తురశ్రకమ్. 

చతుర్మాత్రార్దవిస్తారం శూలమూలవిశాలకమ్ 

అ(గ్రతారం చతుర్మాత్రమష్టా 20శోనమథా 2పి వా. 

ద్యాత్రింశదంగులాయామం వక్షోదండస్య చోచ్యతే 

తర్మ ? విసతయోర్సాహ్యే మాతృసూత్రసమోర్హయో:. 

వక్షోదండాయతం స్వేన ముఖేన ద్విగుణం మతమ్ 

ఉక్ళాసమం తు బాహ్యగ్రే తత్సప్తా ౬౦శవిహీనకమ్. 

తారం సప్తాంగులం తేషాం యేన సార్ధం త్రిమాత్రకమ్ 

షోడశా ఒష్ట చతుర్మాత్రా ౬ యామతారసమన్వితమ్. 

కటిదండం భవేత్తస్య పార్భ్యమధ్యమనిమ్నకమ్ 

కృళ్సైవ నిమ్నకం వక్షోదండమధ్యే (ప్రకల్పయేత్. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

శేషయోర్యంశదండే తు నాభ్యన్తం నిమ్నమధ్యకమ్ 

దక్షిణే మూలమధ్యే తు అ(గ్రం కుర్యాద్దయోరపి. 

వక్షోదండస్యమూలా 2(గ్రే శిఖా సూదస్రదాయతమ్ 

కాలాంగులకలాతారం కలార్హ విపులం మతమ్. 

ఏవం చతుర్భుజం కృత్వా ద్విభుజే ద్విశిఖం తథా 

చత(స్రశ్ళిబికా స్తస్మా త్తస్యా మేవా 2ష్టబాహుకే. 

యావన్తో బాహవస్రస్మిం స్తావత్యశ్చ శిఖా మతాః 

అధ్యర్థాంగులవిస్తారం శిఖా 2యామం తదేవ హి 

కటిదండం శిఖా ఒఇయామం తారే ద్విత్రంగులే క్రమాత్ 

విన ? ద్విమాత్రమేవ స్యార్దిశిఖం కటిదండకమ్. 

శ్రోణిభాగాదధస్తేన శేషయేద్వంశదండకమ్ 

ఊరుదండాలయం సప్త వింశదంగులముచ్యలతే. 

జానుభాగం తతో జంఘా ప్యూర్షదండసమాయతా 

పాదభాగా భవే దూరుర్దంఘయో .ర్జానుమానకమ్. 

ఆరోప్య మానయేజ్ఞానుదండస్యా సంభవాదపి 

పాదదండే సమారోప్య మానయే 2. త్రలతుంగకమ్. 

ఊరుదండవిశాలం స్వ్యాన్మూలే భాగం తదకే 

కలాంగులం తదేకం స్యాజ్ఞంఘామూలవిశాలకమ్. 

కలావిశాలం జంఘా(గం కలాయామం దశాంగులమ్ 

త్రిమాత్రకలమూలస్య తారమగ్రే 2ధికా ఒంగులమ్. 

సప్తవింశతి వాగ్రోషం దండదిర్హం తత : కలా 

కూర్చరస్సా(త్రకోష్టస్య దీర్భం దశకలాంగులమ్. 
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42 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా(స్తే, భార్గవే 

ప్రకోష్టబాహ్యోరారోప్య కోర్పరం జానువద్భవేత్ 

త్ర్యంగులం ద్వ్యంగులం బాహుదండమూలా 2గవిస్తరమ్. 

ప్రకోష్టం దండమూలస్య విశాలం చ ద్విమా(త్రకమ్. 

అధ్యర్జాంగులమ(గ్రస్య విశాలం లక్షణా 2న్వితమ్. 

వక్షోదండశిఖామధ్యే బాహుమూలగతే శిఖే 

బాహుమూలగతాభ్యాం తు వక్షోదండశిఖాగతామ్. 

శేషయేదగ్రభాగేభ్య : కోర్చ్పరే శేషయేత్తతః 

ప్రకోష్టమూలగాభ్యాం వై శిఖాయాం తద్దిధానతః 

కటిదండోరుదండాభ్యాం తచ్చేషం బాహుదండవత్ 

జానుకోర్సరముద్దిష్టం తస్య తు ద్విశిఖే మతమ్. 

శేషయేన్నలకానాన్తు ప్రకోష్టో తు భవేద్బుధాః 

_ప్రసారితానాం పాదానాం జానుసన్లౌ తు గృహ్యతామ్. 

తథైవ విస్పజానాం. చ బుధానాం కోర్సరం మతమ్ 

స్థానాదీనాం [క్రమాచ్చూలసంఘాతం వక్ష్యతే 2పి చ. 

వంశదండం తథా వక్ష్యే దండం చ కటిదండకమ్ 

జానుదండద్వయం చైవ పోదదండద్యయం తథా. 

బాహుదండాశ్చ చత్వార శృత్యారశ్చ ప్రకోష్టకా : 

తథా చరణదండా ద్వా దండాస్సప్త దశ స్మృతా :. 

కటిదండార్హమారభ్యయావదాసీనకై రపి 
తారస్యాత్సృష్టఫలకా తారమూరౌ చ బన్టయేత్. 

కటిదండాదధస్తాచ్చ వక్షోదండధర స్తథా 

యోజయేదుపయానిలం ? ప్పష్టతో వృత్తమేవ వా. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

వంశదండం తథా తేన క్రేశయేద్విశిఖేన తు 

శిఖా గసుషిరేకీలం లోహం వా స్కామథాపి వా. 

దార్జ్యార్థం యోజయేచ్చూలం స్థితం వై శూలకర్మణి 

అన్యత్కీలం తు సుషిరం కర్తవ్యం ను కథం చన. 

ఏవం స్థానస్య సం(ప్రోక్తమాసనస్య (ప్రవక్ష్యతే. 

మేఢమూలాదధో మూలం నాహమష్టాంగులం భవేత్. 

భాగమాసనమానస్య భాగం శ్వభ్రప్రవేశనమ్ 

మేధ్రసూత్రసమే సమ్యక్ శషయేత్కటిదండకమ్. 

కటదండశిఖాహ్యూరు దండమూలశిభఖాని చ 

ఆసనే శయనే చైవ జానుసన్ది : ప్రశస్యతే. 

ఏకోనవింశతిళ్ళూలదండానాం తు సమాకృతి: 

నేష్యతే కోర్సరే సంధిశయనే దండహస్తకే. 

తసా ్ యదథ దశ (ప్రోకా శూలసంఖ్యా చతుర్చుజే 

సంచాస్యు ద్విభుజే దండ దండా హస్తే చతుర్దశ. 

దక్షిణే వక్షోదండస్యాయతమేకాదశాంగులమ్ 
woe ఇకో గాలు 

శిఖా పూర్వవదుద్దిన్యా బాహుమూలశిఖా 2న్వితా. 

తయోరుపరి చాభోగం ఛాయయేచ్చా స్త్ర విత్తమః 
కటిదండద్య్వయాదన్యత్ స్టానస్యోక్తవదాచరేత్. 

క్తం హి శయనే యానే వక్ష్య తే ఒథ త్రివిక్రమమ్ 
న న! 
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0౮ స్ట 'స్యోరుదండస్న శిఖా భాగాయతే స్మృతే. 
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44 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

తావత్య : కటిదండస్య శిఖాయాస్పమ్యగన్వయే 

తదాయతం తు కార్యార్థం తలదండం తు తద్దితమ్. 

స్టితాం'ఘ్రిస్ట్రితిమాన్ (ప్రోక్త శేషం చేదం శయానవత్ 

ఏవమష్ట్రభుజోపేతం చతుర్భుజసమన్వితే. 

శూలసంఖ్యా 2 నురూపేణ యోజయేత్తు విచక్షణ: 

శూలం వక్రతనౌ వ(క్రమవక్రే వక్రతాం నయేత్. 

స్త్రీణాం శూలవిభాగన్తు లక్ష్మ్యాదీనాం (ప్రవక్ష్యతే 
నాసామానవిభాగం చ శూలదండాయతం మతమ్. 

భాగతారం భవేద్వంశం దండం తచ్చతుర శ్రకమ్ 

యదుక్తం బాహుపర్యన్తం తారం తస్మాద్దిపార్ష్యయోః 

బాహుమూలవిశాలార్హం త్యక్యా యావత్తదన్తరమ్ 

తావత్తు పరమం వక్ష దండస్యాయామముచ్యతే. 

కచ్చాంశోనం కరాకారం కటిదండాయతం మతమ్ 

ఊరుతారం తు తుర్యాంశా దూరుదండవిశాలకమ్. 

జంఘాదండం (త్రిభాగైకం తావచ్చే ? దష్టాంశదండకమ్ 

మూలమేవ మతం చైషామ(గ్రమష్టాంశహీనకమ్. 

పార్వదండంనయోక్తవ్యం ్రీణాం శూలే కథం చన 
పురుషాణాం ప్రయోక్తవ్య మధ్యర్జాంగులివిస్తరమ్. 

సర్వేషామపి తాలానాం శూలమేవం విదుర్చుధాః 

భువంగస్య సమం (ప్రోక్తం స్టానకే పీఠకోన్నతమ్. 

భువంగోపరి తాలం స్యాద్రువపఠస్య చోన్నతిః 

ధ్రువబేరస్య పాదస్య ప్రతిద్బితురంగులమ్. 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

విస్తారమూర్హ్యవేద్యాస్తు పద్మప(త్రదలై ర్యుతమ్ 

మండలం చతురశ్రం వా పీఠం కుర్యాత్తదర్హకమ్. 

దైవికం తు త్రిధా కృత్వా ద్విభాగం పురతస్త్యజేత్ 

అపరే స్టానకం స్టాష్య మధ్యభాగే 2.థ వా పునః 

దేవమానుషయోర్మధ్యే వా2. 2 సనం సంప్రకల్పయేత్ 

కిం చిద్దెవికసంయుక్తే మానుషే శయనం స్మృతమ్. 

ఏవం సమ్యగ్విదిత్సైవ మాసనే చ ప్రవక్ష్యతే 

(ధ్రువబేరం తథా కృత్యా చోర్డ్యం సింహాసనో[చ్చయమ్. 

తదర్హవిసృృతం (ప్రోక్త ముపధానేన సంయుతమ్ 
పాదాశ్రయేణ పీఠేన పద్మాకారౌ ? చ సంయుతమ్ 

యథా సౌందర్యకం కృత్వా శేషం యుక్తా సమాచరేత్ 

బేరాయామం చతుర్భాగం శయన్శోచ్చాయముచ్యతే. 

తత్తురీయాంశకోత్సేధం శిరోభాగే విశేషతః 

పాదయోరుభయోళ్చైవ సమం తత్రైవ మూహ్య చ. 

శేషభోగం త్రిరావేష్ట్ర పంచవర్లసమాయుతమ్ 
అధ : పుచ్చం శిరశ్ళర్ష్యం సర్పదేహే తు వేష్టితే. 

తదుత్సంగగతం దేవం శయానం సం(ప్రచక్షతే 

ఫణానాం పంచకం కుర్యాద్విషవేగసమన్వితమ్. 

ఏవమేవ 'ప్రకుర్వీత స్టానా = 2సనశయానకాన్ 

పీఠం కృత్వా ప్రయత్నేన స్టాపనారంభమాచరేత్. 
శం ఈ 

అంకురానర్పయిత్సైవ యాగశాలాం ప్రకల్పయేత్ 

శిలాస్తాపనమార్షేణ సర్వం కృత్వా ప్రయత్నతః. 
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46 శ్రీ వైఖభానసభగవచ్చాస్తే, భార్గవే 

అథా 2చిర్య : ప్రభాతే తు స్నాత్వా నిత్యం సమాప్య చ 

యజమానసమాయుక్తో గర్భగేహం (ప్రవిశ్య చ. ౧౧౭ 

స్టానాది 2సనశయానానాం పదముక్తం విచార్య చ 

పీఠం తదర్హకం కుర్యాద్యుక్తేనైవ విధానతః ౧౧౮ 

ప్రతిష్టోక్త (క్రమేజైవ రత్నన్యాసం సమాచరేత్ 

ఆచార్యస్థాపకాదీనామృత్విజాం దక్షిణాం దదేత్. ౧౧౯ 

శూలే సార్ధం సమాదాయ గాయత్రీం వైష్ణవం జపన్ 

స్తాపయేద్దేవదేవస్య శూలం దేవ్యోస్తతః (క్రమాత్. ౧౨౦ 
ఠి య 

ఆధారదండయోః: పశ్చాచ్చిష్టదండాన్ని యోజయేత్ 

పుణ్యాహం వాచయిత్యా తు సభ్యమగ్నిం విసృజ్య చ. ౧౨౧ 

తతళ్శిల్సినమాహూయ శాస్త్రీయం ప్రియదర్శనమ్ ? 
వ(స్తైరాభరఖైశ్చాపి పూజయిత్వా 2న్వవేక్ష్య చ. ౧౨౨ 

రజ్ఞాబంధాదికం కర్మ బేరోక్తం తత్ర కారయేత్ 

అ(త్రానుక్తం తత : కుర్యాచ్చిల్పశా(స్తోక్తమార్గతః. ౧౨౩ 

ఇతి శ్రీ వైఖానసే భగవచ్చాస్తే భృగుప్రోక్రాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణాధికారే 2ష్టమో 2ధ్యాయ:. 

అథ నవమం 2. ధ్యాయః 

రజ్ఞుబన్దనమ్ పేద 

అథాత స్పంప్రవక్ష్యామి రజ్జుబన్దవిధిం [క్రమాత్ 

యథోక్తం చ మృద స్పర్వా స్పమాహృత్య విధానతః. ౧ 



ప్రకీర్ణా = ధికారః 

సంపిష్య శోధయిత్సైవ యథోక్తం సర్వ మౌషధమ్ 

చూర్గాని చ యథోక్తాని కషాయాణి విధానతః. 

యోజయిత్వా యథాభాగం గవ్రైరప ఇహైవచ 

నిర్యాసేన కపిద్దస్య యుక్తం నాదేయవారిణా. 

పషయిత్యా మృదా సమ్యక్సంపిష్య చ విధానతః 

సాధయిత్వా 2థ వా వామం సార్హంవాపి నిధాయ చ. 
య్ 

నాళికేరస్య సారేణ (త్రివృతాం రజ్జుమాహరేత్ 

సరజ్ఞాం బన్ట్హయే చ్చూలం యథాతత్సుదృఢం తథా. 

బన్టయిత్యా 2_ ష్టబన్ర్లం చ శూలమాలిప్య సర్వశః. 

మృదం చ తాం సమాదాయ. శూల మాలేపయేత్తథా. 

శూలోపరి ప్రమాణం యచ్చతుర్భాగం విభజ్య చ 

తత్రిభాగం మృదా కుర్యా (ద్రజ్ఞాబన్గసమాయుతమ్. 

ఘటశర్కరయా వస్త్ర మౌక్తికై ర్వర్లకై ర్యుతమ్ 
పూరయే దన్యభాగం చ తత్రమాణవిధానతః 

శర్కరాం చ సమాలిప్య పటం సంయోజ్య పూర్వవత్ 
మౌక్తికాకృతి మాలిప్య భూషణాని (ప్రకల్ప్యచ. 

యధథోక్తేన విధానేన వర్గానపి సుయోజయేత్ 

మృణ్మయం (ధ్రువబేరం చేత్కారయే దేవమేవ తత్. 

అర్హచిత్రం న కుర్వీత ధ్రువబేరం తు మృణ్మాయమ్ 
ఠా 

శూలార్దం తు ద్వయం కుర్యా త్తామనాలసమాయతమ్. 

ఖాదిరం తామ్రదండం వా భిత్తిస్టం సుదృఢం చరేత్ 

ఛిద్రం కృత్వా తదాధారే శూలం యంత్రేణ యోజయేత్. 
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48 శ్రీ వైఖభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

దృఢం తద్యోజయిత్సైవ బేరపృష్థస్య మధ్యమే 

తత్సృష్టే స్కంధమధ్యే చ తదాధారేణ యోజయేత్, 

శూలే ఛిద్రం నకర్తవ్యం కుర్యాచ్చేత్స వినశ్యతి 

తా(మేణ (ధ్రువబేరం చేన్మధూచ్చిష్టవిధానతః 

మృణ్మయం ద్వివిధం (ప్రోక్త మపక్యం పక్వమిత్యపి 
పూర్యోక్తం మృణ్మియం యత్త దపక్వ మభిధీయతె. 

మృదా కృత్వా 2 గ్నినాదగ్గం యత్తత్సక్వమితీరితమ్ 

అపక్షం మృణ్మయం విష్ణోః కారయేత్తు విధానతః. 

యది పక్వం తు కుర్యాచ్చే త్తద్వినాశనకరం భవేత్ 

యోగాదిస్థానాని 

స్థానం చతుర్విధం వింద్యా ద్యోగం భోగం తథైవ చ. 

సృష్టి స్పంహార ఇత్యేషాం స్టానభేద : (ప్రవక్ష్యతే 

సర్వతో భద్రకం నన్ట్యావర్తకం శ్రీ'ప్రతిస్టితమ్. 

స్వస్తికం పర్వతాకారం వృత్తభేదం తథైవ చ 

ప్రలీనక మథోద్యోగం పద్మంచైవ చతుర్ముఖమ్. 

బ్రహ్మాదీశానపర్యన్తం (క్రమేణైవ నివేశయేత్ 

యోగకాన్తం భవేద్యోగం స్టానకస్య విధీయతే. 

చతురశ్రం వృత్తగేహం (ప్రాసాదం స్టానకస్య తు 

ఆసనానాం చతుర్భేధం పూర్చోక్తేన (క్రమేణ తు. 

ప్రలీనం సర్వతోభద్రం విమానం వా చతుర్ముఖమ్ 

విష్టుభందవిమానం చ (ఢీ ప్రతిష్టితకం తథా. 

పర్వతాకృతికంచైవ నన్ట్యావర్తం తథైవ చ 

మహాపద్మవిమానం చ (ప్రలీనక విమానకమ్. 
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ప్రకీర్షా 2 ధికార; 

అష్టాంగం సర్వతోభద్రం చిత్రశిల్పం తథైవ చ 
మహాపద్మం చ వృత్తం చ చతుర్ముఖ విమానకమ్. 

ఏవం విమానకం చైవ ఆసనస్య విధీయతే 

స్వస్తికం వృత్తభద్రం చ వృత్తగర్భ మవేదికమ్. 

ప్రేక్ష గృహాల్పభూరాజఛందం చ శ్రీప్రతిస్టితమ్ 

మర్తలం చ శనైర్యోగం మార్తాండం చ చతుష్సుటమ్. 

గణికావిశాలం సంశుద్దం స్వస్తికం ధ్వజమానకమ్ 

ఏవమాఖ్యాయ తం|త్రాణి వర్తుళాద్యయితాని: చ. 

శయానకేన యోగ్యాని కథితాని మనీషిభి; 

ఆయాది విచారః 

ఆయవ్యయాది బుక్షాంశ్చ యోని : పశ్చాద్విధీియతే. 

బేరోదయం (త్రిగుణితం శిష్టమాయం నగే హృతే 
చతుర్శి ర్లు ర్లుణితం సప్త సౌరవారాదికం దినమ్. 

బేరోచ్చ మష్టగుణితం స సప్తవింశతిభి ర్చృతమ్ 

శిష్ట ముశ్వాదిభం వింద్యా త్తచ్చేషం స్యాచ్చతుర్గుణమ్. 

_ రంగ్రే హృతే నవాంశం తచ్చేషం భాంశయుగై ర్భృతమ్. 
బేరోదయం త్రిగుణితం యోనిస్స్యా దష్టభిర్భతమ్. 

ఆయాధిక్యే శుభం (ప్రోక్త మృణవృద్ది ర్యయాధికే 

వారేషు సౌరిసూర్వారైర్యినా 2న్యే శుభదాస్స్మృతాః. 

తస్కరం భుక్తిశక్తీ చ ధనం రాజ్యం క్లీబాది చ 
నిర్భత్య చా 2ధనం (ప్రేష్యం తన్నామసదృశం ఫలమ్. 

నామక ర్భనృపర్షాద్యా నామర్జానుగుణం భవేత్. 
xXx xX 
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యదాకారం (ధ్రువాకారం తదోకారం చ కౌతుకమ్. 

ఆసనే స్టానకంవా పి శయానే స్థాన మాసనమ్ 

దేవే స్థితే న దేవ్యా చ ఆసీనే స్థానకాసనే. 

విపరీతం న కుర్వీత సర్వశాస్త్రవిశారదాః 

తొలనియనుః 

శ్రేష్టం ప్రాదుర్భవం తాలం కేవలం కేశవస్య తు. 

తద్దేవినాం సరస్వత్యా మధ్యమం దశతాలకమ్ 

చ(న్షేన్హానలకీనాశవరుణానిలహాలిన:. 

బుషయో వసవో రుద్రా మార్కండేయో 2మితో భృగుః. 

ఆర్వాళ్చెవ గుహో హీనదశతాలమితా మతాః. 

మరుతో 2పి చ యక్షేశదేవవధ్వ శ్ళుభా (గహాః, 

తథా 2న్యేతు (త్రిధా సాధ్యా నవతాలమితా మతాః 

దైత్యయక్షేశ ? రంధాళ్ళ సిద్దగన్దర్వచారణాః 

కుజార్క రాహవ (శ్రేష్ణనవతాలేన సమ్మతా :. 

నవతాలై ర్మునీంశ్రైవ గణాంక్రైవ తు మానయేత్ 

ఉరగా శ్చారణాశ్చాన్యే నవతాలమితోదయా:, 

మర్త్యా శ్చాష్టాయతాః (ప్రోక్తా: ప్రేతానాం సప్రతాలకమ్ 

షడ్యమాః కుబ్బకాః (ప్రోక్తా వామనాః పంచతాలకాః 

భూగతానాం చతున్తాలం కిన్న రాస్తు త్రితాలకాః 

కూశ్మాండా ద్వితయాక్షైవ కబంధా స్వేకతాలకా:. 

శ్రేష్టమధ్యకనిష్టాని త్రితాలానాన్తు తత్ర వై 

ప్రవక్ష్యామి మధూచ్చిష్ట(క్రియాం (ప్రతివిధానతః 
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యజమానగృహివా 2 పి ఆలయే వా మనోరమే 

అలంకృత్య వితానాద్యైః కుండ మౌపాసనం (క్రియాత్ అగ 

ఆఘారం విధివత్కృత్యా వైష్ణవం చ యజేత్తథా 

ఎష్టుసూక్తం చ హుత్వా తు (బ్రాహ్మం రౌద్రం తథైవ చ. ౪౬ 

విశశ్రైషికచ(క్రాంశ్చ విఘ్నేశం చ సుహూయతే 

తస్యాగ్నే ర్లక్షిణే కుర్యా (ద్రీహిభి స్థృండిలం తథా. ౪౭ 

చతురశ్రం తతో వృత్తం సమాస్తీర్య యథా శుభమ్ 

చక్రశైషికవీశాంశ్చ |క్రమేణైవ సుపూజయేత్. ౪౮ 

శోధితం తు మధూచ్చిష్ట మాదాయ ప్రణవేన తు 

'ఇషేత్యోర్డే' త్వేతి మ[న్రేణ ప్రధానా 2 ౦గం ప్రకల్పయేత్. ౪౯ 

అక్షరాణి చ సన్న్యస్య చైవం ధ్యాత్వా 2భిమృళ్య చ 

వైష్ణవం చ తతో హుత్యా దేవా నన్యాన్ విసృజ్య చ ౫౦ 

దేవ్యాదీన్ పార్షదాం స్తత్ర తత్తన్మన్తేణ హూయతామ్ 

తత్సిద్దం శిల్పిహస్తే తు నిధాయైవ హరిం స్మరన్. ౫౧ 

యథా నగేంద్రియం (గ్రాహ్యం యోనిష్వేవ సమర్పయేత్ 

తథా తన్తుం గృహీత్వైవ స్థాపనీయం తు గర్భకమ్. ౫౨ 

మానోన్మానప్రమాణేన మతిమాన్ శిల్పినా చరేత్ 

శనైరాలిప్య సంశోష్య మృద్భిశ్చ బహిరాయసైః x3 

పట్టె రాబద్ద్య విధినా పునరాలిప్య శోషయేత్ Fra 
య్ ఠా - A, 

యజమానానులూలరే స పూర్వవద్దమ మాచరేత్. £5 7 

తథా తుల్యం చ సంస్టీప్య జలతుల్యక్రమేణ వై మ i గ్ 

యుక్తాం సిద్దిం చ సంప్రాప్య తం చ గర్భం ప్రతాపయేత్, స్త 
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శనై ర్మ ద్భేదనం కృత్వా విధినా బేరమాహరేత్. 

ఇతి శ్రీవైఖానసే భగవచ్చా'స్తై భృగు(ప్రోక్తాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణా ఇధికారే నవమో ఇధ్యాయః. 

అంటు దిశయెం 2 ఇ్ర్వ్వయుః 

అంకురార్వణమ్ 

అతః పరం (ప్రవక్ష్యామి భూపరీక్షాదికర్మణామ్ 

దేవదేవస్య విష్ణోస్తు విధినా చా 20కురార్సణమ్. 

నవమే సప్తమేవా 2పి పంచమే వాత్రహే 2థ వా 

ఆలయా 2భిముఖే వాపి ఐశాన్యే చోత్తరే 2పి వా. 

రుద్రహస్తం ద్విజాతీనాం నృపాణాం నవహస్తకమ్ 

వైశ్యానాం మునిహస్తన్తు శూద్రాణాం పంచహస్తకమ్. 

షోడశ స్తంభసంయుక్తం చతుర్దారసమాయుతమ్ 

మండపం వాఇథ కూటం వా (ప్రపాం వా విధినా చరేత్. 

గోమయా 2 లేపనం కృత్వా 'శామ్య' న్వితి చ? మం(త్రత; 

శ్వేతతండులచూర్లం వా సుధాచూర్ల మథాపి వా. 

సూక్ష్మ చూర్లం చ కృత్వా తు వాలుకై ర్మికితం తథా 

'ప్రాగగ్రం చోత్తరా 2(గ్రం చ 'సోమంరా' జేతి మన్తతః. 

యుగ్మం చ స్రావయిత్వా తు దర్శనీయం చ సున్షరమ్ 

చ(క్రవాలాద్యలంకృత్య పాలికా ఇంకురశోభితై:? 



ప్రకీర్ణా 2 ధికార; 

మధ్యే చక్రం చ కృత్వా 'తు దర్శనీయం చ కారయేత్ 

వితానై స్ఫృంభవేష్టైశ్ళ దర్భమాలాద్యలంకృతమ్. 

ధర్మం జ్ఞానం చ వైరాగ్య మైశ్యర్యం చ చతుష్టయమ్ 

అంత స్పృంభచతుష్కోణే స్థాపయేదధిదేవతాః 

బాహ్యానాం ద్వాదశాదిత్యా ద్యాదశానాం తు దేవతాః 

అర్భయిత్యా యథాన్యాయ్యం తత్తద్విధిమథా 2 చరేత్, 

పంచహస్తం త్రిహస్తం వా ఏకహస్త మథా2_ పి వా 

పంచవింశత్సదం కృత్వా మధ్యే బ్రహ్మాసనం చరేత్. 

సంచారార్థం భవన్తష్ట పరితశ్చ్ళ పదాని వై 

ప్రాగాదిమధ్యమాః (ప్రోక్తా ద్వారా శృత్వార ఏవ చ. 

శేషితార్కపదే ధీమాన్ పాలికానాం స్థితిం చరేత్ 

వ్రిహిభి స్తండులై ర్వాపి పంక్తిం కుర్యా ద్విధానతః. 

షోడశా 2 ౦గుల మాయామం యథాలాభసమున్నతమ్ 

త్రివేదిసహితం కుర్యా ద్వేదా(శ్రం బ్రాహ్మ మాసనమ్. 

పూర్వద్యారోత్తరే శేషం దక్షిణద్వారపూర్వకే 

వక్రతుండస్య పీఠం స్యా త్పశ్చిమద్యారదక్షిణే. 

పంక్తీశ ముత్తరద్యార పశ్చిమే సోమపీఠకమ్ 

కుంభే వా౭'థ సమభ్యర్భే త్తత్స్చూర్వేశాన్త మర్చయేత్.. 

షణ్ఞాం పీఠం ప్రకల్స్యైవ బ్రహ్మణ శోక్తవచ్చరేత్ 

ఐ(న్హాదిచ తథైశాన్తం జయాద్యప్పరసో 2 రృయేత్. 

ఆఢకం వా తదర్హం వా పాదం వా తండులైః పృథక్ 

బాహ్యా 2_ష్టా2_ ంగులివిస్తారే కథే వా స్థండిలే ౨_ఏవా 
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చతర[శ్రం సువృత్తం చ త్రికోణం ధనురాకృతి 

దండాకారం చ పద్మాభం వస్వ(శ్రం సమవృత్తకమ్. 

జయాదీనాం (క్రమాత్సీఠం పాలికాబాహ్యత శృరేత్ 

దిక్సాలానాన్తు శక్త శే న్మండలాని తు కారయేత్. 

భూమ్యాం వా పూజయే త్రద్వత్కుశకూర్చేషు సత్వరః 

చతురశ్రం (త్రికోణం చ సువృత్తం వజ్రమేవ చ. 

అర్హచంద్రం చ షట్కోణం వృత్తం నూపురమేవ చ 

దిగీశమండలాకార మన్యేషాం చతురశ్రకమ్. 

అశ్వద్ధపల్లవం దూర్యాం కుశం చాబద్ద్య మధ్యమే 

పాలికాదీన్ (క్రమేజైవ మృదా వా పూరయే చ్చుచిః 

గాయతీమం('త్ర ముచ్చార్య ప్రణవేనా ఇదాయమం(త్రవిత్ 

మేదినిమం(త్ర ముచ్చార్య చైశాన్యాదిషు పాలికాః. 

సన్న్యస్యైవ తతః కుంభాన్ ద్యారవామే చ సన్ఫ్యసేత్ 

“రాకామహం'” సముచ్చార్య ద్యారదక్షిణత: పునః. 

'సినీవా'లీతి మంత్రేణ ఆచార్య స్పన్న్యసేత్కమాత్ 

జాతి(క్రమేణ చైశాన్తం పాలికానాం పదేపదే. 

బ్రహ్మణో దక్షిణే పార్వ ఆచార్య శ్చోత్తరాముఖః 

(బ్రాహ్మమాసన మాస్థాయ దేవదేవ మనుస్మరన్. 

(బ్రహ్మాద్యాన్ హృదయాత్సూర్వం (ప్రణిధ్యాం సన్నివేశయేత్ 

స్థండిలోపరి కూర్చేషు పాత్రా దావాహయే (త్రమాత్. 

చతుర్ముఖం చతుర్భాహుం సర్వా 2 భరణభూషితమ్ 

అభయం దక్షిణం హస్తం వామమూరు(పతిషితమ్. 
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ప్రకీర్ణా = ధికారః 

కుండికా మక్షమాలాంచ వహన్తం దక్షవామయో: 

పద్మాసనస్థం హేమాభం శ్యామవ(స్తం చ పద్మజమ్. 

మూర్తిమం తై స్పమావాహ్యా బ్రహ్మాణం (ప్రాజు శఖం యజేత్ 

ప్రాగ్టారే ప్రాజ్ముఖంచైవ దక్షిణద్యారకే తథా. 

ప్రత్యగ్వారవిమానే 2 పి చోత్తరద్యారకే తథా 

అబ్దజం (ప్రాజు శ్రఖంచాన్యాన్ యథావిధి చ సంస శరత్. 

భవనం (ప్రాజ్ముఖాదినాం (ప్రాజబ్ముఖశళ్ళ ప్రజాపతిః 

పంక్తిమధ్యే సమభ్యర్చే (ద్రాహ్మమం(త్రం సముచ్చరన్. 

హేమాంగం పీతవ'స్తం చ ద్విభుజం పద్మధారిణమ్ 
స్టితం కరండికామౌళిం శేషం తత్సశ్సిమాముఖమ్. 

అననం సర్వనాగానా మధిపం వారుణీపతిమ్ 

ఫణసప్రకసంయుక్తం సితాభం (ప్రాంజలిం స్మరేత్ . 

'ప్రవాలాభం గజముఖ మాసీనం చోత్తరాముఖమ్ 
కదలీచూతపనసపాశా 2 ౦కుశధరం (ప్రభుమ్. 

ఏకదం[ష్టం చతుర్చాహుం వక్రతుండం స్మ రేద్చుధ: 

పీతాంబరం తం శ్యామాభం ఖడ్గఖేటకధారిణమ్. 

ద్విభుజం కరండికామౌళిం పంక్తీశం ప్రాజ్ముఖం స్మరేత్ 

సితం శ్యామాంబరం సౌన్యుం ద్విభుజం దండధారిణమ్. 

కరండమకుటసంయుక్తం సుస్థితం దక్షిణాముఖమ్ 
(అ(భాభాంరక్తవ(స్రాన్లాం ద్విహస్తాంబుజధారిణీమ్. 

సర్వభూషాభూషితాంగాం జయా మైన్దపదే ఒర్భయేత్ 

నీలాభాం పీతవస్తాం తాం ద్వికరాంబుజధారిణీమ్. 
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56 శ్రీ వైఖభానసభగవచ్చా[స్తే, భార్గవే 

భూషాభూషితసర్యాంగాం విజయా మనలే 2ర్భయేత్ 

కుముదాభాం హరిద్వ(స్రాం ద్వికరాం పంకజాంకితామ్. 

నానాభూషాభూషితాంగాం విందాం యామ్యపదే 2ర్భయేత్ 

ధాతకీప(త్ర సంకాశాం నీలనీలాంబరా 2 వృతామ్ 

ద్వికరా మంబుజధరాం నందాం నైర్బుతిపదే 2ఒర్భయేత్ 

ధౌతాభాం పీతవ(స్తాం తాం ద్విహస్తా 2౦బుజధారిణీమ్. 

పుష్పాభరణసంయుక్తాం పుష్టికాం వారుణే ఇర్భయేత్ 

స్వర్ణాభాం రక్తవ[స్తాం తాం ద్విహస్తా 2౦బుజధారిణేమ్. 

కుముద్వతీం భూషితాంగాం వాయవ్వ్యే చార్చయే(త్రమాత్ 

రక్తాభా మభ్రసంకాశవసనాం భూషణైర్ళు తామ్ 

ద్వికరా మంబుజధరాం సౌమ్యే చోత్సలకాం యజేత్ 

హాటకాభాం హరిద్య[స్తాం పద్మసంయుతబాహుకామ్. 

సర్యాలంకారసంయుక్తాం విశోకా మర్శ్భయేత్తతః) 

రక్తాభాం హాటకాభాం చ హరిణీం నీలవర్ల కామ్. 

ధాతకీప(త్రసంకాశాం కుముదోత్సలసన్నిభామ్ 

అశోకాభాం (క్రమాదేతా ద్విభుజాః పద్మధారిణీ: 

విపరీతాంబరధరా స్సుఖాసీనా స్తదాసనాః 

జయాద్యా స్పర్వభూషా ఇంగా ధ్యాయేదత్రేతి కేచన. 

మేదినీం చైవ రాకాం చ సినీవాలీం స్మరేద్బుధః 

మేదినీం పీతవ(స్తాంతాం శ్యామాంగీం ద్విభుజాం స్థితామ్. 

హస్తయోః పాలికాం ధృత్యా సుకేశీం తద్దిగాననామ్ 

పూర్ణచ(న్ట ప్రియాం దేవీం పూర్ణచ|న్దనిభాననామ్. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

హేమాంగీం రక్తవ(స్తాం తాం రాకాం కుంభధరాం స్థితామ్ 

శేషం తద్వచ్చినీవాలీం సితా 2౦గీం శ్యామలాంబరామ్. 

శరావం దధతీం మన్యే మేదినీసదృశాం తథా 

ధ్యాత్యా త త్తత్సదే సమ్యగాసీనాం వాథ చా ఇర్భయేత్. 

బీజేసోమం తధా ధ్యాత్వా హస్తాభ్యాంబీజధారిణమ్ 

స్థానకం వా ఇథ చా2సీనం చోత్తరే దక్షిణాముఖమ్. 

ఏవం ధ్యాత్వా తతోదేవ మాసనాదిభిరర్భయేత్ 

హవి స్పృమ్యబ్నవేద్యైవ బలిం వా దాపయే ద్చుధః 

జయాదీనాం (క్రమాద్వర్షః ప్రాదక్షిణ్యక్రమేణతు 

వితస్తిః పాలికోత్సేధం తదర్థం విపులం ముఖమ్. 

అధోవిపులనాహేన మధ్యనాహం దశా 2.0గులమ్ 

కుంభోదయం తు తత్తుల్యం రసమాత్రం ముఖాయతమ్. 

కుంభోష్టమివ వక్తవ్యం కుంభకుక్షిర్హశా ఇంగులమ్ 

ఆ(శ్రమద్యారసంయుక్తం శేషం తత్సాలికాసమమ్. 

తారోత్సేధం శరావం స్యా న్ముఖం తత్సాలికాసమమ్ 

ఆలయస్యోత్తరే వా 2పి ఐళాన్యే వా విశేషతః 

గోమయేనోపలిప్యైవ మేదినీం తు సమర్భయేత్ 

చక్రం శాన్తం సమభ్యర్థ్య హరేత్తజ్ఞఠరే మృదమ్. 

కాంస్యపాత్రే సుసన్చ్యస్య శిష్యస్య శిరసి న్యసేత్ 

(గ్రామం ప్రదక్షిణం కృత్యా ఆలయం వా ప్రదక్షిణమ్. 

పాలికాదీన్ ప్రపూర్యైవ గాయత్రీమంత్ర ముచ్చరన్ 

ఐశాన్యాదిషు కోణేషు స్టాపయే త్తాళ్ళ పాలికాః. 

57 

౫౨ 

లప 

tan 

లోగో 

గటు 

2౭ 

౫౮ 

ata 

౬౮ 

౬౮ 

౬౨ 



5§ శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

ద్యారవామే తు కుంభం స్యాచ్చరావం ద్యారదక్షిణే 

నవవ స్తై స్పమావేష్ట్య పాలికాదీన్ సమర్భయేత్. ౬౩ 

కంకుముద్దయవాళ్ళా 2పి నిష్పావా స్సర్షప్రా స్తథా 

చణకా స్తిలతిల్యాళ్ళ పాత్రే ధాన్యాని చాహరేత్, ౬౪ 

హవిఃపాత్రం తు సంగృహ్య వాయవ్యే సోమ మర్చయేత్ 

పుణ్యాహం వాచ్య తత్కాలే తూర్యఘోషణ మాచరేత్. ౬x 

ఇమేబీ' జేతి మంత్రేణ తద్బీజాన్యభిమర్భయేత్ 

విష్ణుసూక్తం సముచ్చార్య యజమానయుతో గురుః ౬౬ 

సోమం రా జేతి మంత్రేణ వాపయేదంకురాం స్తతః 

వారుణం మంత్రముచ్చార్య జలసేకం తు కారయేత్, ౬౭ 

శూద్రస్తు యజమానళ్ళే న్నవవ'స్తై ర్లురుం పునః 

సంపూజ్య దక్షిణాం దత్వా తతస్తేనైవ వాపయేత్. ౬౮ 

ప్రణవేనా ర్కప[తైర్యా తధా చై రండపత్రకైః 

ఆచ్చాదయే ద్యావదన్తం (త్రికాలాభ్యర్భవం మతమ్. ౬౯ 

అత్ర దేవాన్ విసృజైవ గుప్తే దేశే నిధాపయేత్ 

వ(స్తై ర్షవై స్సమాచ్చాద్య పాలికాదీన్ సమర్భయేత్. ౭౦ 

అమావాస్యావ్యవహితే కుర్యా త్సద్యో 2.0కురార్పణమ్ 

సం(క్రమవ్యవధానే 2పి సద్య ఏవేతి కేచ న. ౭౧ 

సద్యోం 2 కురళ్ళే ద్రాత్రౌ వా దివా వా2 పి చ కారయేత్ 

తథా సర్వ(క్రియాం కృత్వా పుష్పైర్యా తండులై స్తథా. ౭౨ 

వాపయేత్కర్మణ స్తస్యసద్య ఏవ తు కారయేత్ 

పాత్రా ఒలాభే శరావే వా యథాలాభం చ కారయేత్. ౭3 



ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

అర్భయే త్తండులాన్ శుద్దాన్ సద్యఃకాలా 20కురార్పణే 

గృహ్లీయా త్సాలికా ఏవ నవ పంచై కకల్సనే. 

(బ్రహ్మణో 2భిముఖే చైకం శేషాస్తు పరితో, దిశి 

తత్తద్దిగీశ మభ్యర్య త త్రన్మంత్రేణచా 2ర్భయేత్: 

ఏష ఏవ విశేషస్స్యా దన్యత్సర్వం ఖిలోక్తవత్ 

లక్షణం చ తథైవో క్రం తతైవ చ గుణా 2 గుణాః. 

అజ(స్రదీపదానం తు సర్వత్ర విధినా చరేత్ 

కర్మాన్రే జలమధ్యే తు నిక్షిపే ద్విజయా 20కురాన్. 

ఇతి శ్రీవైఖానసే భగవచ్చా(స్తే భృగుప్రోకాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణా 2ధికారే దశమో 2 ధ్యాయః 

2౨టైణంద-కే 2 ధ్వ్యాయః 

భగవత్ర్రృతిష్టా విధిః 

అథా ఇత స్పం(ప్రవక్ష్యామి (ప్రతిష్టావిధి ముత్తమమ్ 

సుప్రశస్తే ముహూర్తే వై ప్రతిష్టాం కారయేద్బుధః. 

ఆచార్యలక్షణమ్ 

వైఖానసేన సూత్రేణ నిషేకాదిక్రియా 2న్వితాన్ 

విప్రాన్ వేదవిద (శ్రేష్టాన్ ధార్మికాన్ జ్ఞానతత్సరాన్ 

సౌమ్యాన్ జితేం(ద్రియాన్ శుద్దాన్ విష్ణోరారాధనే పరాన్ 

ఊహాపోహవిధానేన ధ్వస్తసంశయమానసాన్ 
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పత్స్యపత్యయుతాన్ శాన్హాన్ స్నానశీలాన్ సురూపిణః 

ఆహూయా పూజ్య త(తైకం సర్వకార్యోపదేశకమ్. 

ఆచార్యం వరయిత్రైవ తేనోక్తం సర్వ మాచరేత్ 
భూమిః పరీక్షితా యేన గురుణా విధి పూర్వకమ్. 

కర్షణాది(ప్రతిష్టాన్తం కర్మ తేనైవ కారయేత్ 

ఊర్చేప్యాచార్యకర్మాణి తత్ర తేనైవ కారయేత్. 

తదభావే తు తత్సుత్రం పౌత్రం నప్పారమేవ వా 

తస్యైవ (భ్రాతరం శిష్యం ్రశిష్యం గురుమేవ వా. 

సబ్రహ్మచారిణం వాపి; పూర్వాభావే తథోత్తరమ్ 

తదనుజ్ఞాత మితర మాచార్యత్వే నియోజయేత్. 

అన్యథా చే న్మహాన్ దోషో రాజా రాష్ట్రం చ నశ్యతి 

క్షీయన్తే వర్షధర్మాశళ్చ జాయతే వర్షసంకరః 

అగ్ని హో(త్రా న సీదన్తి స్వాధ్యాయో నప్రవర్తతే 

విపరీతాని చాన్యాని భవిష్యన్య్యధరోత్తరమ్. 

తస్మాచ్చాస్రోక్రవిధినా సర్వకర్మాణి కారయేత్ 

శేతగంధానులే సైశ్చ శ్వేతపుష్సా 20గులీయకైః 

ఆచార్యాదీన్ సమభ్యర్య నమస్కృత్య స్వదైవవత్ 

'కర్మేదం మే కురు” ప్వేతి యాచే దాచార్య మాదరాత్, 

శిష్య స్పమర్చయే త్సర్యం భరమాచార్యపాదయో: 

ఆచార్య స్సుప్రసన్నాత్మా శిష్యా 2నుగ్రహతత్సరః. 

తథైవేతి సుసంకల్ప్య కుర్యాచ్చైవా 2.0కురార్పణమ్ 

అంకురార్చణకాదూర్ష్య మారంభదివసాదధ:. 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

కూశ్మాండహోమ మబ్దా 2గ్నౌ కారయే ద్గురురత్వరః 

శుద్దద న్రనఖశ్ళెవ శ్వేతవ।స్రోత్తరీయకః:. 

త్రిషవణస్నాననిరతో హవిష్యాశీ జితేంద్రియః 
ఏవం (క్రమేణవై విద్యాన్ బుత్విగ్భి స్పార్థమాచరేత్, 

అరణీం (స్రుక్రువౌ చైవ జాహూముపభృతం తథా 
మంగలాని చ దర్వీం చ తోరణాని యథాక్రమమ్. 

న్య(గ్రోధప్టక్షా వశ్వత్ధం పితృవృక్షయుతం తథా 
తోరణార్థం సమాహృత్య లక్షణేన సమన్వితమ్. 

+ * 

అథా 2ష్టమంగలం కా! చ 

ప్రాదేశవిస్త స్పృతం కు షడంగుల మథా2పి వా. 

ఘనం.స్యా చ్చతురంగుల్య? మథ వా ద్వ్యంగులం భవేత్ 
తస్య మధ్యే లిఖే ద్విద్యాన్ తత్తద్రూపం పృథక్ పృథక్. 

శ్రీవత్సం పూర్ల కుంభం చ భేరీ మాదర్శనం తథా 

మత్స్యయుగ్మాంకుశౌ శంఖ మావర్తం చాష్టమంగలమ్. 

జ జా 2 

ఆవర్తలక్షణం వక్ష్యే పంచవింశత్సదం తథా 
ఈశాదినైర్ బుతాన్తన్తు పదం (త్రిస్తిః క్రమేణ చ. 

పూర్వమధ్యమపాశ్చాత్యపదాన్యేవ తు యోజయేత్ 

వాయవ్యే త్వగ్నికోణాన్త ముదజ్మధ్యమదక్షిణే. 

' అనరాలపదాంశ్చాా 2ష్టా వినైవ తు విచక్షణః 

ఏతైశ్ళ సప్తదశభి రావర్త మభిధీయతే. 
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శంఖచ(క్రగదాచాపా అసిః పంచాయుధాన్యపి 

స్రుచ (స్త్సువస్య దండం తు |ప్రాదేశత్రయ మాయతమ్. 

మూలం (ప్రాదేశమాత్రం స్యా దగ్రనాహం తదర్దకమ్ 

అగ్రే బిల్వఫలాకారం |ప్రాదేశప్రతిమండలమ్. 

ద్యంగులం స్యా త్తదాస్యన్తు గర్తం మాషద్వయా 2ఇవధి 

'స్రువమేవం 'ప్రకుర్వీత ద్విప్రాదేశ మథా 2సివా. 

జాహూదండసమాయామం చతుర్వింశతికాంగులమ్ 

నాహం తదర్హ మిత్యుక్తం పద్మస్య ముకుళోపమమ్. 
ఠా 

షడంగులం తు తస్యాగ్రం నాహం తస్య విచక్షణః 

యుగాంగులా(గ్రవిస్తార మష్టా 2౦గుల మధాయతమ్. 

శేషం తు (త్ర(శ్ర మిత్యుక్తం విసృృతోన్నత మంగులమ్ 

మధ్యగర్తానుపూర్వేణ జుహ్వాశ్రైవ (క్రమం విదుః 

పశ్చాదుపభృతం కుర్యా త్రాదేశత్రయ మాయతమ్ 

'ప్రాదేశం నాహమిత్యుక్తం మూలాదగగ్రం తదర్దకమ్. 

ఆనుపూర్వ్యా తృశం దండం గళాన్త మితి సంజ్ఞితమ్ 

ఊర్ల్వే ప్రాదేశమాయామం చతురశ్రం షడంగులమ్. 

తదూర్ద్వే 2 ర్రాంగులా 2యామం కంఠ మేవం (ప్రచక్షతే 

శేషం తు (త్రశ్రకం కుర్యాత్తత తేనైవ కారయేత్. 

ఉన్న తాస్యాంగులార్హం స్యాద్భిత్తుచ్చమితి కథ్యతే 

ఓష్ట మేకాంగులం జ్ఞాత్వా తన్మధ్యే నిమ్నమాచరేత్. 

పూర్ణచ(స్దాకృతిం కృత్యా (ప్రాదేశం తస్య నాహకమ్ 

నిమ్నం చతుర్యవాగాఢ మ(గ్రాన్తన్తు (క్రమాద్భ్బుధః. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

అథ దర్వ్యాస్తథా ఒయామం చతుర్వింశతికా 20గులమ్ 
షడంగులం తద(గ్రం స్యా త్పుచ్చం పంచా 20గులం భవేత్. 

శేషం త్రయోదశా 20గుల్యా దండ మిత్యుచ్యతే (క్రమాత్ 

మూలస్టూలం భవే న్నారి అగ్రస్తూలం నపుంసకమ్. 

మూలాద([గ్రం [క్రమాద్యాత్తం పుంరూప మితికథ్యతే 

దర్భిర్మాలాం చ కృత్సై వ తస్యాం పర్వణి పర్వణి. 

ద్వౌద్వౌ దర్శ వినిక్షీప్య ద్వితాలం లంబయే(త్కమాత్ 

ద్వితాలాయామసంయుక్తం ఖాదిరం దండమేవ చ. 

దశా 2౦గులపరీణాహం సమవృత్తం తథైవ హి 

శాఖా 2.౦గులసమాయుక్తం మూలాద([గ్రం తు బన్టయేత్. 

తత్తామాయసపట్టర్యా బన్హయిత్వా విచక్షణ: 

తన్మూలే సుషిరం కృత్వా గోలకం తత్ర్రమాణకమ్. 

ఏవన్తు మన్ధదండస్సా త్కుర్యా త్తచ్చాస్త్రపారగః 

శమోజాత మథా 2.శృద్ధ మరణ్యర్థం (ప్రగృహ్య చ. 

షడంగులం తు విస్తారం గోలకం తు ఘనం భవేత్ 

దైర్యం తస్య ద్వితాలం స్యా తృలకాం కారయేద్చుధ:. 

తథైవోపరి పట్టించ కృత్యా తత్ర విచక్షణః 
మౌంజ్రైవ (త్రివృతాం రజ్ఞుం మంథనార్థాయ కారయేత్. 

అయి మం వా బని ఆనజా 

దశా 2 ష్టనవభి ర్హ స్తై ర్వస్త మాయత ముచ్యతే 
త్రిచతుఃపంచతాలం వా విస్తృతం వ(స్తముచ్యతే. 
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గవ్యం ఘృతం చాహరేత కాపిలం తు గవాదిషు 

ఆజం చ మాహిషం త్యాజ్యం పక్షాతీతం చ వర్జయేత్. 

పాదౌ (ప్రక్షాళ్య చా ఒచమ్య పూర్యోదజుఖ ఏవ వా 

(బ్రాహ్మ మాసన మాస్థాయ వైష్ణవం మన్త్ర ముచ్చరన్ 

పరిస్తరణకూర్చాదీన్ సమిథాదీన్ ప్రగృహ్య చ, 

కూర్చం (ప్రదక్షిణా ఇవర్తం గృహ్హీయా ద్విధివిత్తమః. 

ప్రముఖే దక్షిణే వా2పి యాగశాలాం ప్రకల్పయేత్ 

యాగశాలా 

షోడశస్తంభసంయుక్తం మండపం కూటమేవ వా. 

ప్రపాం వా తత్ర కుర్వీత మధ్యే కూటం చ కారయేత్ 

నిమ్నోన్నతం విభజ్యైవ జలస్టలసమిపకమ్. 

పూర్యోక్తేన విధానేన అలంకృత్య యథా(క్రమమ్ 

మధ్యే వేదిం ప్రకల్స్యైవ బింబాధ్యర్హ ప్రమాణతః. 

తద్బహిః పూర్వభాగే తు సభ్యకుండం ప్రకల్పయేత్ 
సభ్యస్య పూర్వభాగే తు కుండ మాహవనీయకమ్. 

ఉత్తరే వా పున; కుర్యా దౌపాసనవిధానతః 

సభ్యస్య దక్షిణే కుండం పౌండరీకం ప్రకల్పయేత్. 

వేద్యాస్తు దక్షిణె కుండ మన్వాహార్యం ప్రకల్పయేత్ 
నైర్బుతే దేవతాస్థానం కల్పయేత్త ద్విచక్షణ:. 

వేద్యాస్తు పళ్చిమే భాగే గార్హ; పత్యం ప్రకల్పయేత్ 
వాయవ్యే సంచయస్థానం కల్పయే త్రద్విధానతః. 
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వేద్యాస్తథోత్తరే భాగే త్వావసత్థ్యం ప్రకల్పయేత్ 

ఐళాన్యే స్నాపనశ్య(భ్రం కల్పయే త్రద్విధానతః, 

సభ్యస్య పౌండరీకస్య మేఖలాత్రయముచ్యతే 

అన్యేషాం చైవ కుండానాం మేఖలాద్వయమేవ హి. 

ఏకైక వేద్యాః విస్తార మున్నతం చతురంగులమ్ 

సభ్యస్య మధ్యమం పంచ పద్మస్యాధ ష్షడంగులమ్. 

జొపాసనోర్ష్యవేద్యాస్స్యా దున్నతం తు ద్వియంగులమ్ 

దక్షిణోత్తరయోశ్రైవ సంస్థానం బ్రహ్మసోమయో:. 

ద్వాదశా 2౦గులసంయుక్తం చతురశ్రం సువృత్తకమ్ 

శల్యలోష్టతుషా 2_౦గారతృణభస్మాదిహీనయా. 

మృదా వా వాలుకై స్తత్ర పృథక్కుండం ప్రకల్పయేత్ 

_ యాగస్థానస్య పూర్వేతు (ప్రపాం కృత్యా విచక్షణః. 

నయనోన్మీలనా 2ర్జాయ యాగశాలాం ప్రకల్పయేత్ 

నయనోనీ శ్రలనమ్ 

ఉక్తక్రియావసానే తు బేర మాదాయచా 2 త్వరః. 

శిల్పినా శాస్త్రమార్లేణ కారయేదక్షి మోచనమ్ 

దేవస్య ప్రముఖే కుర్యా ద్దాన్యరాశిం విశేషతః 

హేమ(శ్రుంగాం రౌప్యఖురాం సవత్సాం కాంస్యదోహనామ్ 

సవత్సాం గాం సమాదాయ దేవస్య ప్రముఖే న్యసేత్. 

ఘృతం మధు దధి క్షీరంగృహీత్వ్యా కాంస్యభాజనే 
రుక్మం త(తైవ నిక్షిప్య దీపయుక్తం తు విన్యసేత్. 
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హేమపాతైస్తు సూచీభ్యాం రజతై ర్వాపి చాహరేత్ 

హూళికాం తాటనీం చైవ శిలాం లోహమయస్య వై. 

బింబస్య చోత్తర్రే పార్చ్వే వాస్తు హోమం యజేత్తతః 

పర్యగ్ని చైవ కృత్యా తు ప్రోక్షయే తృంచగవ్యకైః 

ఉత్తరారాభిముఖో దేహశుద్దిం కృత్వా గురు స్తతః 

హూళికాం తాటనీం చైవ గృహీత్వా మ|న్రపూర్వకమ్. 

'విష్ణుస్వాం రక్ష' త్విత్యుక్వా విష్ణుసూక్తం చ సంస్మరన్ 

పటస్య చా న్రర్ణేవస్య మూర్చాదీన్ సంస్పృ శే త్ర్రమాత్. 

విష్ణుగాయ(త్రీ ముచ్చార్య తత్ర కర్మ సమాచరేత్ 

దేవిభ్యాం చ (క్రమేణైవ తత్తన్మ (న్రం జపే త్తదా. 

పశ్చాత్తు పాత్రే సూచీభ్యాం గృహీత్వా చా 2క్షిమోచనమ్ 

షణ్మండలాని సంస్కుర్యా దధిదేవ మనుస్మరన్. 

పక్ష్మ వర్మ చ రక్తంచ శ్వేతం కృష్ణం చ తైజసమ్ 

ఏతైస్తు మండలం ధ్యాత్వా దృఢీకృత్వా 2త్యోరః (క్రమాత్. 

హిత్వా 2ర్క రాహుసౌరాణా ముదయన్తు ద్విలోచనే 

నయనోన్మిలనం కుర్యాత్సర్యసంపత్సమృద్దయే. 

అన్హనక్షత్రకే కుర్యా తృర్వనాశం న సంశయః 

పురుషసూక్తం జపిత్సైవ దక్షిణే నయనే న్యసేత్. 

తథైవ వామనే(త్రేతు వైష్ణవం మంత్ర ముచ్చరన్ 

తత్పూక్తాభ్యాం విశేషేణ శ్రీభూమ్యోశ్చ సమాచరేత్. 

దేవస్యా 2౦గం స్పృశన్ హుత్వా మౌలిమాలాదిపూర్వకమ్ 

తథా దేవ్యోశ్ళ హూత్వా తు దద్భ్యస్వ్యాహాదినా పృథక్. 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికారః; 

విమానం నూతనం చేత్తు స్టూప్యాదీనాం హుతం చరేత్ 

పర్షదాం మూర్తిమం(త్రేణ కారయే న్న(న్రవిత్తమః 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ స్విష్టా2_ కారం చ హూయతామ్ 

గోదానసూక్త ముచ్చార్య గవాదీనభిమృశ్య చ. 

పటం పశ్చా ద్విసృట్యైవ గవాదిన్ సంప్రదర్శయేత్ 

గవాదిద్రవ్య మాదాయ దద్యాచ్చ గురవే తతః. 

కౌతుకాదీ న్విశేషేణ పూర్యోక్తేన (క్రమేణ వై 

బేరపీఠే చ సంపాద్య రత్నాదీని వినిక్షిపేత్. 

రత్నం ధాతూంశ్చ బీజాని సువర్లం చా2 (త్ర నిక్షిపేత్ 

ఏవం సంస్థాప్య మతిమాన్ సంతాప్యైవ దృఢం యథా. 

'ధ్రువబేరో క్రవతత్వా నయనోన్మీలనం చరేత్ 

పశ్చాజ్ఞలా 2ధివాసాదీన్ కుర్యా త్రన్మం(త్రపారగః 

పంచగవ్యం ప్రగృహైవ పోక్షయిత్యా విచక్షణః 

'వసోః పవి(తి మిత్యుక్వా తత్ర కార్యం సమాచరేత్. 

పశ్చాత్ క్షీరం సమాదాయ ప్రోక్షయిత్యా సమాహితః 
'శన్నో దేవి' రితిప్రోచ్య తేన కర్మ స మాచరేత్. 

అర్థదర్శీ ప్రగృహైవ దేవస్యా ఇ|గ్రే నిధాయ చ 

ప్రదీప మర్పయే ద్విద్యాన్ జలే తత్రా 2ధివాసయేత్, 

ఎవంచా ఇత్రా ఇధివాస్యైవ చాన్యబేరేషువై పునః 

పంచగవ్యా 2ధివాసం చ తథా క్షీరా ఇధివాసనమ్ 

ఏతద్ద్యయం వినా తత్ర కుర్యా త్తోయా 2ధివాసనమ్ 
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గ్రామే సర్వత్ర తద్రాత్రౌ ప్రభూతం నిక్షిపే దృలిమ్. 

ఇతి శ్రీ వైఖానసే భగవచ్చా(స్తై భృగుప్రోకాయాం సంహితాయా( 

ప్రకీర్ణా ౨ ధికారే ఏకాదశో 2ఒథ్యాయ:. 

అంథ ద్వాద-ఈక = థ్వాంయ 

భగవత్రతిష్థావిధి: 

అథ ప్రదోషే ధర్మాత్మా జలస్థం దేవ ముద్దరేత్ 

స్నానద్రవ్యాణి చాహృత్య దేవం సంస్నాప్య మం(త్రవిత్. 

క్షామపట్టా ఒదినా చృాద్య మణిహేమాదికైః పునః 

వివిధైః పుష్పమాలాద్యై రలంకృత్య మనోహరమ్. 

యాన మారోప్య దేవేశం స్వస్తిసూక్తం సముచ్చరన్ 

తోయధారాం పురస్కృత్య నత్వా [గ్రామం (ప్రదక్షిణమ్. 

శ్య(భ్రస్య పశ్చిమే భాగే స్టాపయిత్యా విశేషతః 

ఉత్తరే యాగశాలాయాం వాస్తుహూమం సమాచరేత్. 

మధిత్వా ఒన్నిం ప్రగృహ్గీయా ద్వాస్తు హోమాన్ని మేవ వా 

సంస్కృత్య విధినా 2దాయ ప్రణయే ద్దార్హ పత్యకే. 

త్రిస్సంస్కృతో లౌకికో 2గ్ని ర్మథితా ఇగ్నిసమోభవేత్ 

ఆఘారం విధివత్కృత్యా వైష్ణవాన్తం సమాచరేత్. 

తతో 2.న్యాహార్యకుండే చ పశాదాహవనీయకే 

ఆవసధ్యెతత స్పభ్యే తతః పద్మా ఇనలే (క్రమాత్, 



ప్రకీర్ణా 2-ధికారః 69 

సూ(త్రో క్తేన విధానేన సర్వత్రా ఇఘార మాచరేత్ 

ద్యాత్రింశత్రస్థసంపూర్ణం ఘటమాదాయచా 2త్వరః ౮ 

'ఇషె త్వోర్దోత్వాది జపన్ తంతునా పరివేష్ట చ 
'శుచి వో హవ్య' ఇత్యుక్త్వా కుంభ ప్రక్షాళనం చరేత్. ౯ 

నదీతోయం సమాదాయ సముత్ఫూయ చ పూరయేత్ 

వ(స్తయుగ్మేన చా 2వేష్ట్య అలంకుర్యా త్రయత్నతః. ౧౦ 

ఎలాతక్కోలకర్ఫూరై ర్గంధోశీరాక్షతైః (క్రమాత్ 

అన్యైర్గంధథయుతైః పుష్ట ర్యాసయిత్యా విధానతః ౧౧ 

సువర్ల రత్నధాతూంళ్ళ న్యసిత్యా మంత్రవి త్రమః . 

గోవాలకుశదర్భైళ్చ కృతం కూర్చం తు నిక్షిపేత్. ౧౨ 

అథ వా నిక్షిపే త్కూర్భం కృతం దర్భెస్తు కేవలైః 

అస్థి రత్నం సిరా స్తన్తు ర్మాంసో మృత్నా ప్రకీర్తితా. | ౧౩ 

శోణితం రక్తమృద్భిస్తు జలం మేద స్తథైవ చ 

శుక్రన్తు కూర్చమిత్యుక్తం వస్త్రం స్యా చ్చర్మ వేష్టితమ్. ౧౪ 

సప్తధాతవ ఇత్యేతే కుంభేషు కరకేషు చ 

ఏతేప్వేకం వినాకుర్యా న్నాస్తి తత్రా 2స్య సన్నిధిః, ౧౫ 

దేవస్య దక్షిణే పారే కుంభం తత్ర నివేశ్య చ 
అలంకృత స్తథాచార్యో వ(స్తాభరణకుండలై:. ౧౬ 

ప్రగ్గందై ర్వేష్టితో ధృత్వా ముఖస్యోస్లీషుస్టనమ్ 
కుంభస్య దక్షిణే భాగే ప్రాజ్ముఖోదజు ఖో ఒ-పివా. ౧౭ 

స్వస్తికా 2 సన మాస్థాయ బుజుకాయ సమాహితః 

లలాటాదిషు స్థానేషు కేశవాదీన్ (ప్రణమ్య చ. ౧౮ 
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అకారాద్యక్షరం సర్వం న్యసిత్యా సర్వసస్థషు 

పశ్చాత్కుంభం సుసంస్పృశ్య [క్రమాత్సూక్తాదికం జపేత్. 

ఆత్మసూక్తం తతో జపా పౌరుషం సూక్తమేవ చ 

సూక్త మేకాక్షరం జప్త్వా విష్ణుసూక్త మతః పరమ్. 

శ్రీభూసూక్తం తతో జప్త్వా 'సహ(ప్రశీర్షం' సముచ్చరన్ 

వైష్ణవం తు తతోజప్యా ధ్యాయే త్సమ్య కృమాహితః 

ప్రాణాయామం తతః కుర్యాత్ రేచపూరకకుంభకైః 

ఏతత్సలం (క్రమాద్వక్ష్యే త్రివిధం తత్పృథగ్విధమ. 

త(తైవ రేచకం పూర్వం సర్వపాపస్య దాహకమ్ 

పశ్చాత్తు పూరకం కుర్యా దమృతా 2.ప్యాయనం తతః. 

తృతీయం కుంభకం కుర్యా దమృతత్వం చ సంస్మరేత్ 

తస్మాత్సర్వ ప్రయత్నేన రేచకాదీని కారయేత్. 

కుంభగం తు జలం సత్యా వారుణం మండలం బుధః 

అర్హ చంద్రాకృతిం సత్యా తస్య బిజా 2న్షరం న్యసేత్. 

తమోంకారేణ సంవేష్ట్య బన్హయుక్తం? తు నిశ్చలమ్ 

ఆదిత్యమండలా 2న్రస్థం దేవం తతైవ చా2ఒ 2ఒహ్యయేత్. 

ఆదిబీజం సువర్గాభం ప్రణవైః పరివేష్టితమ్ 

పశ్సాద్దేవం సమభ్యర్భ్య కుర్యా దర్జ్వ్యాన్త మర్భనమ్. 

బింబం కుంభం చ సంగృహ్య స్నానశ్వభ్రే నివేశయేత్ 

శ్య(భ్రస్య పూర్వభాగే తు దండపంక్తిం చ కారయేత్. 

కలశై స్నాపయేత్సమ్య కృతుర్షశభిరేవతు 

దేవం సర్వత్ర సంస్నాప్య దీపాన్తం చ సమర్భయేత్. 

౧౯ 

20 

2౨0 

౨౨ 

౨౩ 

D౪ 

౨౫ 

౨౬ 

౨౭ 

౨౮ 

౨౯ 



ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

నైర్బుతే విష్టరే న్యస్య నమేద్దేవాం తృమాహితః 

ఏవం దేవ్యా సమాదాయ స్నాపయే దత్వరం బుధః. 

పాద్య మాచమనం దత్యా దేవదేవం ప్రణమ్య చ 

పాత్రం తు తండులై : పూర్ణం గృహీత్వాత విశేషతః 

సౌవర్షం రాజతం వాపి కౌతుకం తత్ర నిక్షిపేత్ 

అథ వా తంతు మాహృత్య న్యసిత్వా తండులోపరి. 

తాంబూలసహితే పాత్రే? దేవస్యాగ్రే నిధాయ చ 

పుణ్యాహం వాచ్య తత్కాలే స్వస్తిసూక్తం సముచ్చరన్: 

దేవస్య దక్షిణే హస్తే దేవ్యోర్లై వామహస్తయోః 

స్వస్తిదా' వీతి మంత్రేణ కౌతుకం బంధయే(త్రమాత్ 

వేదమం(త్రజ్ఞ ఆచార్యో రక్షామంత్రం సముచ్చరన్ 

తాని వదా లమ mm 

ష్మడ్రోణం ధాన్యమర్హం వా వేదికోపరి చాస్తరేత్. 

తదర్హం తండులాయ్ట్షా వ తదర్హం తు తిలానపి 

తదరం యవమాదాయ తదరం తిల్వమేవ చ. 
(అ లు 

అండజం ముండజం చైవ రోమజం వామజం తథా 

చర్మజం చా 2స్తరేత్సంచ శయనం వేదికోపరి. 

అలాభే తు తథైతేషాం పంచవ(స్తాణి వా 2స్తరేత్ 

మూర్జోపధానం కర్తవ్యమూర్దే 2.నన్తం సమర్చయేత్. 

దేవం దేవ్యా సమాదాయ యద్దిగారం తథా శిరః 

శాయయేచ్చయనే విద్వాన్ 'యబ్వైష్ణవ' మితి బ్రువన్. 
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72 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా స్తే భార్లవే 

దేవ్యోశ్సా 2పి తథా కుర్యాత్తత్తత్సూక్తం జపేత్కమాత్ 

ఉత్తరాచ్చాదనం కుర్యాద్గలాన్తం తత్ర నిక్షిపేత్? 

శయ్యావేద్యాన్తుపరితస్సర్యాన్ దేవాంత్సమర్భయేత్ 

శో చు మ mn 

శంకరం బలిరక్షం చ వాగేవీం బలి(శకకా 
లు య 

అగ్నిం పవిత్రం శైలూషం ప్రాచ్యాం ప్రత్యజ్ముఖాన్ (క్రమాత్, 

భౌమం గుహం చ దుర్గాం చ యమం మన్హం చ నైర్ బుతిమ్ 

రోహిణీం సప్రమాత్తూశ్ళ దక్షిణే చోత్తరాముఖాన్. 

పళ్చిమే నైర్బుతాద్యాదీ నర్భయేత్తదను [క్రమాత్ 

వైష్ణుం పురుషం చైవ బుధం జ్యేష్టాం తథైవ చ. 

పుష్పరక్షకవాయూ చ ప్రాజ్ముఖాంశ్ళ సమర్భయేత్ 

వాయవ్యాదిశపర్యన్తం దక్షిణా 2.భిముఖాన్ (క్రమాత్. 

శుక్రం చైవ భృగుం శాన్తం తథా సప్త బుషీనపి 

భాగీరథీం కుబేరం చ చనం భూతాని చా 2ర్భయేత్, 

ద్వారే ద్వారే చ ధాత్రాదీన్ ద్యారదేవాంత్సమర్భయేత్ 

)మానం పరితో 2. భ్యర్య్య న్యక్షాదీనర్భయే(త్క మాత్. 

దేవస్యా 2(గ ప్రసన్నాత్మా పూజయేదనపాయిన; 

భూతద్వయం తథా తార్జ్యం తథా చైవా 2మితం బుధః 

చ[క్రశంఖా 2ఒరవిందాని దేవస్యా 2గ్రే 2ర్భయేద్భుధ: 

వేదానధ్యాపయేద్దిక్షు 'బుచాం ప్రా'చీరితి శ్రుతిః. 
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(ప్రక్రీర్ణా 2 ధికార; 

సంభారవేద్యామాస్తీర్య ధాన్యం వ(స్తోపరి క్రమాత్ 

హమాదిపాత్రే రత్నాదీం తృన్న్యస్యైవా 2ధిదైవతమ్. 

విష్ణుమభ్యర్య విధినా కారయిత్యా 2ధివాసనమ్ 

విష్ణుసూక్తం సముచ్చార్య వ(స్తేణా ఒచ్చాదయేద్చుధః. 

పశ్చాద్దోతారమాహూయ యథోక్తగుణసంయుతమ్ 

పాదౌ (ప్రక్షాళ్య చా ఒచమ్య కూర్చయుక్తం సమాహితమ్. 

అలంకుర్యాచ్చ పుష్పాద్యైః పంచాంగోచితభూషణైః 

సభ్యస్య పూర్వభాగే తు పళ్ళ్చిమా 2భిముఖఃస్టిత:. 

సభ్యాధ్వర్యుం సమిక్షైవ హోతా (ప్రణవముచ్చరేత్ 

'హోతరేహి' పదే ఉక్తే తతో హోతా సముచ్చరేత్. 

'అధ్వర్యో దేవి తేత్యుక్వా పాదౌ (ప్రక్షాళ్య చా ఒచమేత్ 

పూర్వవత్తత్ర చ స్థిత్వా “ఓం నమః ప్రవక్రే' (బ్రువన్ 

హోతా చ నామ శర్మాన్తం సంయోజ్లైవ సముచ్చరేత్ 

'భూతే భవిష్య' తీత్యుక్వా బ్రూయా'ద్దిం' కారపూర్వకమ్. 

'భూర్భువస్సువి రిత్యేవ ప్రాబ్ముఖశ్ళ ప్రదక్షిణమ్ 

ఆదధ్యాత్సమిధో 2ధ్వర్యుః (ప్రత్యోంకారం తతో ఇనలే. 

హోత్రా ఒగ్నే మహా' మిత్యుక్తే ప్రభోః ప్రవర ఇష్యతే 

రాజ్ఞో వా రాజపత్న్యా వా తథా 2మాత్యస్య వా భవేత్. 

[గ్రామశ్చేద్యజమానస్తు వసిష్ట్రప్రవరం వదేత్ 

అథ వా కారయేద్విద్యాన్ కాశ్యప(ప్రవరం వదన్. 

వైశ్యాదన్యత్ర జాతీయో యజమానో భవేద్యది 

తస్య తు ప్రవరం హిత్వా కాశ్యపప్రవరం వదేత్. 
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74 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

తత 'ఆయాతు భగవా'నుక్వా పశ్చిమదిజ్ముఖ:ః 

విష్టాది భూత పర్యన్తం సర్వమూర్తీ స్తదా ఇహ్యయేత్. 

నవధోక్తేన మార్గేణ పార్షదానాహ్వయేద్బుధః 

ఆవాహన (క్రమేణైవ నిరుప్యా 2 2.జ్యాహుతీర్యజేత్. 

సభ్యాగ్నిం చ పరిస్తీర్య (ప్రాణాయామాదిపూర్వకమ్ 

'స్వస్తిచై'వేతి హుత్యాతు తథా చైవ “ప్రజాపతేః. 

'అగ్నిర్టీమత' యేత్యుక్వా 'ఆదిత్యేభ్య' స్తథైవ చ 

విశ్వేభ్యో దేవేభ్య' శ్చైవ 'మరుద్గణేభ్య' ఏవ చ. 

'భూరగ్నయే'చైవమాద్యాశ్చత(స్రో వ్యాహృతీర్యజేత్ 

దశభిశ్చతశ స్వేతైస్సహ(స్రాహుతిరుచ్యతే. 

స్రువేణ (స్రావయన్ విద్వానవిచ్చిన్నం సమాచరేత్ 

విష్ణుసూక్తం సముచ్చార్య సూక్తం పౌరుషమేవ చ. 

శ్రీసూక్తం భూమిదైవత్య మతోదేవాది వైష్ణవమ్ 

ఏకాక్షరాదిసూక్తం తు విష్ణుగాయ(త్రియా యుతమ్. 

ఏతైస్తు సప్తభిస్పూ క్షేశ్రతురావర్య హూయతామ్ 

ఏతత్కర్తుమశక్త శ్చేతృకృద్యాత్ర సమాచరేత్. 

అష్టా 2క్షరేణ మంత్రేణ ద్యాదశాక్షరకేణ వా 

వైష్ణవం విష్ణుగాయత్రీం జూాహుయాదితి కే చన. 

తతశ్వా 2 హవనీయా ఇగ్నికుండే సమ్యగ్యథా(క్రమమ్ 

యజేత్సురుషసూక్తం తు షోడశావర్త యత్నతః. 

అన్వాహార్యా 2గ్నికుండే తు విష్ణుసూక్తం సుహూయతామ్ 

బ్రాహ్మం చ వ్యాహృతీళ్చైవ జయాదీన్ జూాహుయా(త్రమాత్. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

శ్రీసూక్తం వైష్ణవం చైవ జూాహుయాద్దార్హపత్యకే 

ఆవసత్డ్యే విశేషేణ వైష్ణవం రుద్రసూక్తకమ్. 

మహీసూక్తం చ జహుయత్తూక్త మేకా 2క్షరాదికమ్ 

పౌండరీకే తు జహుయాత్సారమాత్మికసంయుతమ్. 

రక్తాబ్బం బిల్వప(త్రం చ శ్వేతాబ్బానామసంభవే 
ఘృతేనా 2ప్నుత్య జాహుయాద్విష్ణుగాయఃత్రియా బుధః. 

సమిదాజ్యం చరు రాజా స్పర్ష పాళ్ళ యవా స్తథా 

తిలం తిల్వం తథా ముద్దా మాషాస్సక్తుర్లుడం తథా. 

మధ్వపూపా దధి క్షీరం హోమ[ద్రవ్యమితీరితమ్ 

ఏతైస్సప్తదశద్రవ్వై ర్రైస్లవం. జహుయాద్చుధ:. 

జుహ్యా చై వోపజుహ్యా చ విష్ణుసూక్తం సుహూయతామ్ 

సభ్యే చ పౌండరీకే చ స్విష్టాకారం వినా చరేత్. 

అగ్నిష్యాహవనీయాదిషున్తహోమం సమాచరేత్ 

బుగాదీంశ్చచతుర్దిక్షు వేదానధ్యాపయే(త్కమాత్. 

ఏవమధ్యయనం (ప్రోక్షమృచాం ్రాచిరితి (శ్రుతిః 

న్నత్తెల్లేయెశ్ళ వాద్యైశ్చ రాత్రిశేషం నయే(త్రమాత్ 

తతః ప్రభాతే ధర్మాత్మా స్నాత్వా స్నానవిధానతః 

(బ్రహ్మ యజ్ఞం చ కృత్వా తు జపెత్సూక్తాని ద్వాదశ, 

పాదౌ (ప్రక్షాళ్య చా 2.చమ్య దేవానుత్సాప్య మం(త్రవత్ 

పూర్వవ(స్తం విసృజ్యైవ పునరన్యద్విభూష్య చ. 

బ్రహ్మస్థానే విశేషేణ పీఠం సమ్యక్ ప్రకల్పయేత్ 

తదూర్ద్వే కల్పయేద్విద్వ్యాన్ నవభాగం విభజ్య చ, 
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పూరోక్తేన క్రమేణైవ రత్నన్యాసం సమాచరేత్ 

సుధయా పరిపూర్వేవ క్షామేనా ఒచ్చాదయేద్చుధ:. 

యజమానస్తు తత్కాలే ఆచార్యాదీన్ ప్రణమ్య చ 

సపాదనవనిష్కం చ గురవే దక్షిణాం దదేత్. 

ప్రత్యేకం స్టాపకాదీనాం పంచనిష్కం దదేత్తదా 

సభ్యాధ్యర్యోర్విశేషేణ హోతుశ్ళా 2పి తథైవ చ. 

పౌండరీకస్య చా 2.ధ్వర్యో రన్వేషాం చ పృథక్ పృథక్ 
అన్వేష్వాహవనీయాదిష్యధ్వర్యూణాం చతుర్భవేత్. 

పర్షద్దామసు చాధ్వర్యోః ప్రత్యేకం పంచనిష్కకమ్ 

నిష్కం పాదాధికం దద్యాత్పంపూర్షమితి పఠ్యతే. 

ఆచార్యస్య నియోగేన దక్షిణాదానమోరితమ్ 

యజమానస్వ్వతంత్రేణన కుర్యాదితి శాసనమ్. 

హన్యల్పదక్షిణో యజ్ఞో యజమానం విశేషతః 

అదక్షిణం తు యజనం నిష్ఫలం త్వితి శాసనమ్. 

ముహూర్తే సమను'ప్రాప్తే వాద్యఘోషసమన్వితమ్ 
_ తోయధారాసమాయుక్తం స్వస్తిసూక్తం సముచ్చరన్. 

ఆచార్యః కుంభమాదాయ (వ్రజేత్సూర్యం తతః క్రమాత్ 
నయేయుస్థాపకా: పశ్చాద్దేవం దేవ్యాదిసంయుతమ్. 

ప్రదక్షిణం శనైర్గత్వా దేవాగారం ప్రవిశ్య చ 
పీఠస్య దక్షిణే భాగే ధాన్యపీరే ప్రకల్సితే 

ఆచార్యస్సన్న్యనే సత్కుంభం దేవం చాదాయ చా 2త్యరః 

కౌతుకం బ్రహ్మస్టానే తు స్ట్థాపయిత్వా విచక్షణః. 
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- “భూరసి భూ రిత్యుక్త్యా కీశ్రే దేవం సుయోజయేత్ 

తస్య దక్షిణపారే తు శ్రీదేవీం స్థాపయేద్బుధః. ౯౪ 

తథైవ వామపార్శ్యే తు భూమిం కుర్యాత్రతిష్టితామ్ 

దేవస్య వామభాగే తు స్థాపయేద్భ్బింబమౌత్సవమ్. ౯౫ 

స్నాపనం బలిబేరం చ దక్షిణే స్థాపయేద్బుధః 

ఎష్టుసూక్తం చ జష్ట్యవ పురుషసూక్షయుతం తథా ౯౬ 

'ధ్రువసూక్తం వైష్ణవం చ దేవీభ్యాం చ పృథక్ పృథక్ 

శ్రీభూసూక్తం పృథక్ జప్త్వా పశ్చాన్నాసం సమాచరేత్ ౯౭ 

'సువర్భువర్భూ'రిత్యుక్ష్యా చా 2క్షరాణి విశేషతః 

పాదయోరన్తరే విద్వాన్ యకారం విన్యసేత్తతః ౯౮ 

బింబస్య హృదయే సమ్యబ్బ్యసేద్పీజా 2క్షరం పరమ్ 

రుక్మాభం పరమం బీజం సర్వకారణ కారణమ్ "౯౯ 

తరుణార్కసహ(స్రాభం (బహ్మాశాభ్యాం నమస్కృతమ్ 

పద్మాసనస్థం దేవేశం శ్రీవత్సా 2లంకృతోరసమ్. ౧౦౦ 

శంఖచ(క్రధరం సౌమ్యం సర్వా 2.భరణభూషితమ్ 

'ఒ'మిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ ప్రణవః పరిపఠ్యతే. ౧౦౧ 

“శీ"కారం శ్రియ ఇత్యుక్ష్యా 'ల'కారం భువ ఇత్యపి 

కూర్చేనా 2దాయ తత్తోయం కుంభస్థం శక్తిసంయుతమ్. ౧౦౨ 

“ఇదం విష్ణు సృముచ్చార్య సమాదాయ సమాహితః 

'ఆయాతు భగవా'నుక్షా (ధ్రువబేరస్య మూర్దని. ౧౦౩ 

విష్ణుం చ పురుషం సత్యమచ్యుతం చా ఇనిరుద్దకమ్ 

'అచలే దేవదేవేశో వ్యాప్య తిష్టతీతి (శుతిః. ౧౦౪ 
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'శియేజా' తేతి మంత్రేణ (శ్రియమావాహయేద్బుధః 

మేది'నీతి చ మన్రేణ హరిణీం సమ్యగాహ్వయేత్. 

కౌతుకేచోత్సవేచైవ స్నాపనే బలిబేరకే 

ప్రణిధిముద్దత్య తత్కాలే దీపాద్దీపమివ (క్రమాత్, 

ధ్రువబేరాత్సమావాహ్య కూర్చేనా 2.వాహయే(త్రమాత్ 

నవధా మార్గమాలోక్య యథేష్టం కర్తురిచ్చయా. 

అవిచ్చిన్నా 2ర్భనం నిత్యం విధినై వ ప్రకల్పయేత్ 

అశక్తళ్ళేత్తథాకర్తుం ప్రతిష్టాం నై వ కారయేత్. 

ఆఢ్యస్సర్షసమస్యాగీ చికీర్చుర్రిష్టుమన్దిరమ్ 

స్వార్థం కృత్వా త్రిధై కాంశం కుటుంబార్జే విధాయ చ. 

అంశాభ్యామవశిష్టాభ్యాం విమానార్చనమారభేత్ 

ఆపద్యప చ కవ్చాయాం న ద్రుహ్యదాత శనే బుధః. 

అవిచ్చిన్నా యథా పూజా విధినా సంప్రవర్తతే 

తథా ప్రకల్పయేద్విద్వాన్ భూమిభోగేన వై స్థితిమ్. 
అర్భకస్యా ఒర్భనా 2ర్ధం చ కుటుంబార్థం చ యత్నతః 

అత్యన్తపుష్కలాం భూమిం బహుసస్యోచితాం తథా. 

కర[గ్రహాదిరహితామర్చ్భకాయ సమర్పయేత్ 
తతశ్చ తామ్రపట్టాదౌ లేఖ్య సీమావినిశ్చయమ్. 

దేవనామ్నైవ తాం భూమిం దద్యాదర్భకజీవికామ్ 
ఇదమగ్రే (ప్రకుర్వీత తదధీనా స్టితిర్హరే:. 

పితా హరిస్తు భగవానర్భకః పుత్ర ఉచ్యతే 
పుత్రస్య న లిఖేన్నామ సన్నిధానే పితుః క్రమాత్. 
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అర్భకస్సుప్రసన్నాత్మా హరిరేవ హి కేవలమ్ 

అథ వా విలిఖేద్విద్యాన్ నామ్నా వా పూజక స్య చ. 

తథా 2ర్భకస్య చా2వా సమాలయస స్య సమాపత 

శిలాభిస్సుదృఢం కృత్వా వాసాయా 2స్య ప్రశస్యతే 

అక్షేశన యథా జీవేదర్భకస్సుసమాహిత: 

యావచ్చ(న్దదివానాథం తథా కుర్యాత్రయత్నతః;. 

అర్భకే క్లేశయుక్తే తు క్షిశ్యతే భగవాన్ హరిః 

అర్భకే తు సుసంతుష్టి తదా తుష్టో జనార్దనః, 

రూపద్వయం హరేః (ప్రోక్తం బింబమర్భక ఏవ చ 

బింబే త్యావాహనాదర్వాక్సదా సన్నిహితో 2ర్భకే. 

పునర్విచిన్య ధర్మాత్మా జయమానో ముదా 2న్విత: 

శక్తిలో భమకృత్సైవ కరోతి విభవాన్తరమ్. 

పంచపర్వసు సంక్రాన్తా పుణ్యాహెప్వితరేషు చ 

విశేషపూజనార్థం చ హవిరర్థం చ యత్నతః. 

స్నపనార్థం చోత్సవార్థం (ప్రాయశ్సిత్తార్థమేవ చ 

నటనర్తకదాసీనాంగాయకానాం చ శక్తితః. 

విద్యార్థినాం చ భక్తానామన్యస్య ఎభవస్య చ 

వృత్తిం తు పరికల్యైవ భూరూపాం పురతో హరేః. 

దదాత్యాచార్యహస్తే తు మ న్తోదకపురస్సరమ్ 

అన్యేషాం విభవానాం చ తథైవా 2.న్యపదార్థినామ్. 

తత్తన్నామ్నైవ భూమ్యాదిం దాపయేద్దేశికోత్తమః 

ఆచార్యస్యాపి తన్నామ్నా కల్పయేద్వుత్తిముత్తమామ్. 
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ఏవం యః కురుతే భక్త్యా ఐహికాముష్మికం ఫలమ్ 

పశుభృత్యాదిభో ౦గాళ్ళి వాహనాదీన్ విశేషతః 

సువర్లరత్నధాన్యాదీనత్యన్తం సమవాప్నుయాత్ 

తస్య కాయకృతం పాపం తత్ క్షణాదేవ నశ్యతి. 

యం యం కామయతే సర్వం తం తమాప్నోత్యసంశయమ్ 

పూర్వజాతిగతాస్తస్య పితరః పితురన్వయే, 

మాతృపక్షే చ యే జాతా స్తస్య మాతామహాదయః 

సర్వేపి (త్రిదివం యాన్తి మోదన్తే త్రిదివే చిరమ్. 

తతోయాస్యన్తి వైకుంఠం నిస్సమాభ్యధికం మహః 
యస్సమ్యక్సాలయేదేతదధికం యశ్చ వర్హయేత్. 

ఆద్యేష్టకాది నిర్మాణఫలమేవ ప్రపద్యతే 

సర్వాశుభవినాశం చ లబ్బా చేష్టమవాప్య చ. 

అన్తే విమానమారుహ్య విష్ణోర్యాతి పరం పదమ్ 

కిం బహూక్తేన విధినా నదైవం కేశవాత్సరమ్. 

తం విష్ణుం పూజయేన్నిత్యం సర్వసాధనసాధనమ్ 

సర్వముక్తిప్రదం నిత్యం సర్వకామఫల(ప్రదమ్. 

[గ్రామా[గ్రహార యోస్సమ్యగర్భనం తత్ర వాసినామ్ 
సర్వసిద్ధి ప్రదం నిత్యం పుత్రపౌొత్రప్రవర్రనమ్. 

సామాన్యమగ్ని హోత్రం స్యాదనగ్నీనాం తపోధనాః 
సా2గ్నీ నామప్యవిజ్ఞాత ప్రాయశ్చిత్తాయ కల్పతే. 

తస్మాత్కుర్యాదవిచ్చిన్న మర్భ్చనం సర్వ్యయత్నతః, 

ఇతి శ్రీవైఖానసే భగవచ్చా(స్తే భృగుప్రోక్రాయాం సంహితాయాం 

ప్రక్లీరా 2ధికారే ద్వాదశో 2ధ్యాయః:. 



ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

అధ తయోాదళకే  ధ్యాయః 

నవ షట్సంచమూర్తి విధానమ్ 

అత ఊర్ణ్యం ప్రవక్ష్యామి నవషట్సంచమూర్తికమ్ 

విష్ణుం చ పురుషం సత్యమచ్యుతం చా 2నిరుద్దకమ్. 

నరనారాయణాభ్యాం తు వారాహం నారసింహకమ్ 

ఏవం తు నవమూర్తీస్తు స్థాపయిత్వా యథావిధి. 

విష్ట్వాదిపంచమూర్తీస్తు ఆదిమూర్తిం తథా (క్రమాత్ 

స్థాపయేత్తత్కమేళణైవ షణ్మూర్తికమిహోచ్యతే. 

విష్ట్వాదీనాం తు పంచానాం స్థాపనం పంచమూర్తికమ్ 

దశావతార కల్వ; 

మత్స్య; కూర్మో వరాహళ్ళ నారసింహో 2థ వామన; 

రామో రామశ్ళ రామళ్ళ కృష్ణు కల్కీ ఇమే దశ 

% by ణ్ 

సర్షకాలే తు భగవాన్ స్పష్ట్యా విఖనసం గురుమ్. 

వేదానుపాదిశత్తస్మై లోకసంరక్షణక్షమాన్ 

పురా మధ్వాదయః కాలే సంభూయ భువి రాక్షసాః. 

అపాహరంస్తు తాన్ వేదాన్ బలాత్మృత్య విధిం ముహుః 

తదా తు సోమకం హన్తుం రాక్షసం రణవిక్రమమ్. 

అంతర్హి తమకూపారే మాత్స్యం భావం గతో హరిః 

హత్యా తు సోమకం పశ్చాద్వేదానబ్దభువే దదౌ 
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82 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 
గ్రామాదిషు చ సర్వత్ర మధ్యమే పళ్ళి మే 2పి వా హస్తిపృష్టవిమానే త్రు కుంభాకారవిమానక్తే, 
ద్వితాలేనోత్తమం కుర్యాన్మానమే తదుదాహృతమ్ అవతారస్య సర్వస్య కౌతుకం స్యాచ్చతుర్భుజమ్. 
విశేషమ(త్ర వక్ష్యామి (ప్రధానే 2.బ్బా2నలే (క్రమాత్ హొతప్రశంసనం కృత్వా 'డేవత్రావాహన చరేత్. 
మత్స్యం చ జలజం చేతి భద్రం క్రీడాత్మకం' తథా ఎవమాదిభిరావాహ్య చాన్యత్పూర్శవదాచరేత్. 
'యస్స్వయం సృష్టుమిత్యుక్ష్యా శతమష్టోత్తరం యజేత్ యథోక్తనైవ మార్గేణ సంస్థాప్య విధినా 2ర్భయేల్. 

కూర శః 
దేవా 2సురార్థం మధితే 2మృతే కృతయుగే హరి; కచ్చపస్సమభూద్దర్తుం మంధరం తం మహా 2చలమ్. 
(గామాదౌ వాస్తుమధ్యే చ పర్వతా 2గ్రే విశేషతః 
నన్ట్యావర్తవిమానే వా ఫేళాకారవిమానక్తే, 
ఏకతాలేన మానేన కూర్మరూపం విధీయతే 
కూర్మరూపం (ధ్రువం కుర్యాత్ కౌతుకం తు చతుర్భుజమ్. 
ప్రతిష్టాం వూర్చవత్కుర్యాదార్హ పత్యే విశేషతః 
హౌొత్రమ్మత్ర (ప్రశంసన్తి మూర్తిమ(న్తమథోచ్యతే. 
'అకూపారం కూర్మరూపం విష్ణుం చ వసుధాధరమ్' 'అకూపారం జలం కూర్మం కచ్చపం' త్వితి కేచ న, 



ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

సమావాహ్య తు తై రేవ నిరుప్యాజ్యాహుతీర్యజేత్ 

'రాయామోశిస్సముచ్చార్య శతమష్టా 2ధికం యజేత్. 

ఉక్తవత్భ్రాపయేద్విద్యాన్ విధినా సమ్యగర్భయేత్ 

మత్స్యకూర్మా ద్విధా (ప్రోక్తా కిం చిద్భేదం (ప్రచక్షతే. 

ద్విభుజౌ కేచిదిచ్చన్తి కేచిదిష్టభుజౌ బుధాః 

వరాహ; 

దేవమానుషతిర్యంచ స్థ్రావరా జంగమా స్తథా 

పురా సృష్టా యథా సర్వే చత్యారో భువి జంతవః 

జరాయుజాండజోద్భిజస్వేదజాళ్ళేతి జాతితః. 

ఏవం (ప్రవర్తమానే తు హిరణ్యాక్ష మహాబలః 

రసాతలమగాద్హృత్యా చరాచరధరాం మహీమ్. 

మహావరాహవపుషా తాం తదోద్దృతవాన్ హరిః 

వరాహగస్తివిధః (పోకో దేవస్యా 2.విష్కృతౌ పునః 

'క్రమాదాదివరాహళ్ళ వరాహః ప్రలయాత్మకః 

యజ్ఞవారాహ ఇత్యేవం త్రివిధస్సం ప్రకీర్తితః. 

విమానే పర్వతా కారే శ్రీప్రతిష్టితకే తథా 

దశతాలేన మానేన దేవం సూకరమాచరేత్. 

చతుర్పాహుసమాయుక్తం శంఖచ(క్రధరం పరమ్ 

వామపాదం సమాకుంచ్య మహీముద్దృత్య సాదరమ్ 

దక్షిణం చండితం కుర్యాన్మహీమూరౌ సమాచరేత్ 

మహీం చ శ్యామవర్గాం తు కుర్యాచ్చైవ విధానతః. 
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84 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్లవే 

ఎవమాదివరాహన్తు కారయేల్లక్షణా 2న్వితమ్ 

అవాన్రరమనుప్రాప్య యదా తు ప్రలయం హరిః. 

తత్ఫోయముపసంహర్తుం వరాహం రూపమాస్థితః 

తతః ప్రలయవారాహం పురాభూతం చ కారయేత్. 

శంఖచ(క్రధరం సౌమ్యం పీతాంబరధరం హరిమ్ 

దక్షిణం చా ఇభయం హస్తం వామం కట్యవలంబితమ్, 

మహీం తు దక్షిణే కుర్యాత్సస్యశ్యామనిభాం తథా 

సుఖా 2.సనక్రమేణైవ చాసీనాం వా స్వలంకృతామ్. 

ఏవం (ప్రలయవారాహం కారయేత్తు విచక్షణః 

హిరణ్యాక్ష: పురా రక్షో బలవాన్ బలినాం వరః. 

వరేణ గర్వాద్దుర్చుద్దిర్యజ్ఞవిద్వేషకో 2_.వృధత్ 

అవాతర త్తదా విష్ణుర్నరసూకరమూర్తిమాన్ 

హత్వా సదైత్యం సబలం పశ్చాద్యజ్ఞాన్న్యవర్తయత్ 

తస్మాద్యజ్ఞవరాహం తుతంచ కుర్యాద్దిధానతః. 

శ్యేతం యజ్ఞవరాహం తు శ్రీభూమిభ్యాం సహైవ వా 

సుఖాసనే సమాసీనం కుర్యాల్లక్షణసంయుతమ్. 

త్రయాణాం చ వరాహాణాం స్టాపనే భేద ఉచ్యతే. 

పూర్యోక్తేన (క్రమేణైన సర్వం కృత్వా విశేషతః 

సభ్యాగ్నికుండే రాత్రా తు హౌత్రశంసనమాచరేత్ 

'వరాహం వరదం విష్ణుముర్వీసంధారణం తథా. 



ప్రకీర్ణా = ధికారః 

వజ్రదంష్ట'మితి ప్రోచ్య దేవమాదివరాహకమ్ 
మహీం తాం పృథులాముర్వీ"మితి దేవీం మీం (క్రమాత్. 

ఆవాహయేద్యథాన్యాయమన్యత్సర్వం సమాచరేత్ 

'వారాహం (ప్రలయహరం భూతేశం విష్ణుమేవ చ 

జగ(త్రయాత్మకం' చోక్యా వరాహం ప్రలయాత్మకమ్ 

“వరాహం దేవరూపం చ యజేశం యజవరకమ్ 
= జ ణి 

విష్ణుం' చేతి తథా దేవం యజ్ఞవారాహమాహ్యయేత్ 

ఆవాహనాదిసర్వత్ర పూర్యవత్కారయేద్బుధః 

'క్నామేకా'మితి మంత్రేణ యజేదష్టోత్తరం శతమ్ 

హరేరుక్తవిధానేన సర్వం పూర్వవదాచరేత్, 

నారసింహ : 

హెరణ్యకశిపుర్నామ దైత్యానాం ప్రబలో 2ఒభవత్ 

వరేణ గర్వాద్దెత్యేం[ద్రో హిరణ్యకశిపుస్తదా 

దేవైర్భగైర్మనుష్యైర్వా జీవిభిర్వాప్యజీవిభి: 

దివావా యది వా రాత్రౌ వధో మే న భవేదితి. 

లోకానుద్వేజయామాస తదా తం దైత్యసత్తమమ్ 

హన్తుకామః కృతోద్యోగశ్చిన్తయిత్వా హరిః (ప్రభుః 

తత్సాలితపురాద్భా హ్యా మహాపర్వతమస్తకే 

రక్షసా ఏడితైర్రవైః (ప్రార్ధితః కరుణానిధి; 

నరసింహవపుర్చూత్వా దివా రాత్రిం వ్యపోహ్య చ 

సంధ్యాకాలే 2- వధీత్తన్తు భువంగే, సనఖాయుధః 

బాహ్యమాభ్యంన్తరం హిత్వా జీవాజీవైర్నఖైళ్ళుభైః 

ఏవం దైత్యవధం కృత్వా పర్వతే ఒన్తరభూత్ హరిః 
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తతస్తమర్భయేద్భక్యా విజయార్థం వివృద్దయే 

పర్వతాకృతికే వాపి శ్రీప్రతిష్టితకే 2పివా. 

దశతాలేన మానేన నరసింహం ్రకల్పయేత్ 

గిరిజం స్టూణజం చైవ సుదర్శనన్నసింహకమ్ 

తథా లక్ష్మీనృసింహం'చ పాతాళనరసింహకమ్ 

తథా పుచ్చన్నసింహం చ నృసింహం షడ్వధం విదుః. 

సింహాసనే సమాసీనం సర్వాభరణభూషితమ్ 

నారసింహం చతుర్వాహుం శంఖచక్రధరం పరమ్ 

పాదౌ ద్వౌ చ సమాకుంచ్య న్యస్య సింహాసనే సితమ్ 
యు 

ప్రసార్య హస్తా ద్వౌ జాన్యోస్తయోరూర్లే నిధాయ చ. 

వ(స్తేణ చోరూ బద్దైవమాసీనం గిరిజం తథా 

శ్రియం కనకవర్ణాభాం మేదినిం శ్యామసన్నిభామ్ 

బ్రహ్మేశౌ వన్దమానౌతు దక్షిణోత్తరయో: (క్రమాత్ 

వాహనం సామవేదం చ ప్రముఖే సంప్రకల్పయేత్. 

సామ శ్యామనిభం కుర్యాత్సర్యాభరణభూషితమ్ 

భూమిశో నామగన్హర్యో శైషికస్థానమా(్రితః. 

కారయేదు క్రవర్లన్తం సర్వాభరణభూషితమ్ 

స్టూణజం సం(ప్రవక్ష్యామి స్టూణాదాఎర్చభౌ హరిః. 

వామపాదం సమాకుంచ్య దక్షిణం సంప్రసార్య చ 

చతుర్భుజధరం దేవం శంఖచ(క్రే చ కారయేత్ 



ప్రకీర్ణా = ధికారః 

హస్తం తు దక్షిణం పూర్వం కుర్యాద్దానకరం తథా 

వామహస్తం ప్రబద్ద్యైవ ఊరౌ చ తు సువిన్యసేత్ 

సటాకన్దరసంయుక్తం తీక్ష్మ దం(ష్టం భయానకమ్ 

శంఖకుందేందుధవళం సర్యాభరణభూషితమ్ 

సుదర్శననృసింహస్య లక్షణం సం(ప్రవక్ష్యతే 

సూర్యకోటిప్రతీకాశం చక్రం విమలముజ్ఞులమ్. 

బృహద్భానుపురద్వంద్వం చ(క్రమధ్యే ప్రకల్పయేత్ 

చక్రమధ్యేసమాసీనం నృసింహమరుణ(ప్రభమ్. 

అత్య న్తభిషణాకారం భక్తానామభయ(ప్రదమ్ 

చక్రాయుధం చతుర్చాహుం దేవదేవం ప్రకల్పయేత్. 

వక్ష్యే లక్ష్మీనృసింహస్య లక్షణం మునిసత్తమాః 
వామపాదం సమాకుంచ్య దక్షిణం సం(ప్రసార్య చ. 

వామోరౌ (శ్రియమాసీనాం (ప్రా ఇంజలీకృతహస్తకామ్ 
వామహస్తేన దేవ్యాశ్ళ కుర్వన్తముపగూహనమ్ 

దక్షిణం త్వభయం కుర్యాత్సరాభ్యాం శంఖచక్రకే 

పాతాళనారసింహాఖ్యమాసీనం పూర్వవత్తథా. 

ఫణైెస్తు పంచభిస్సమ్యక్ ఛన్న మూర్జానమేవ చ 

దక్షిణా 2దక్షిణం హస్తం వదరం కటికం తథా 

వక్ష్యే పుచ్చనృసింహస్తు పుచ్చయుక్తం తు కారయేత్ 

అభయం దక్షిణం హస్తం వామమూరుప్రతిస్టితమ్ 
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దక్షిణం పాదమాకుంచ్య సర్వాభరణభూషితమ్ 

నారసింహమిదం కృత్వా స్థాపనారంభమాచరేత్. 

తత్ర చా 2హవనీయా 2గ్నౌ హొత్రశంసనమాచరేత్ 

'నారసింహం తపోనాథం మహావిష్ణుం మహాబలమ్. 

భక్తవత్సల” మిత్యుక్యా నరసింహం సమాహ్వయేత్ 

'తపోనిధిం' సముచ్చార్య శతమష్టా 2ధికం యజేత్. 

స్నపనం చోత్సవం చైవ హరేరివ విధానతః. 

ఇతి శ్రీవైఖానసే భగవచ్చా(స్తై భృగు(ప్రోక్తాయాం సంహితాయా 

ప్రకీర్ణా 2ధికారే త్రయోదశో 2ధ్యాయః. 

అధ చతుర్త-లే॥ 2 ధ్వాయః 

దశావతారకలు ; (వామనః) 

అధా 2 తస్ఫం(ప్రవక్ష్యామి వామనస్య (కమం యథా 

వైరోచనసుతోహ్యుగ్రో బలీచ బలినాం వరః. 

తద్భలస్యా ఒపహారార్థం కాశ్యపాజ్ఞాయతే హరిః 

హరిర్యామనరూపో భూచ్చత్రీ దండీ చ వేదవిత్. 

వటబీజేన సదృశః కేవలం సూత్రదండభృత్ 

వర్తమానే మహాయజ్జే బలేరైరోచనేః పురా. 

తద్యజ్ఞ శాలాం సంప్రాప్య వటురూపో మహాహరి; 

త్వం దేహి (త్రిపదీం మహ్యం గామిత్యూచే స్వమాయయా. 



ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

బలిశ్ళ (త్రిపదం తస్మై'ప్రాదాత్తో యసమన్వితమ్ 

హస్తే జలే పతత్యాశు భద్రం రూపమవాప్య చ. 

దేవ (స్రైవిక్రమం రూపం సర్వం లోకం తదా ఇ(గ్రహీత్ 

త్రివిక్రమ(ప్రతిష్టాయాం విశేషస్సం(ప్రవక్ష్యతే. 

వసన్తకవిమానే వా భద్రకే హస్తిభద్రకే 

దీర శాలే మహాకూటే సాపనం సర్వసిద్దిదమ్. 
యు డె (ఆలి) 

దశతాలేన మానేన దేవదేవం (ప్రకల్సయేత్ 

సవ్యం పాదం స్థితం కుర్యాద్దక్షిణం చోద్ధితం భవేత్, 

చతుర్భుజం ప్రకుర్వీత సంయుతం వా ఇష్టభిర్భుజైః 

దక్షిణే శార్థమాలంబ్య భూమ్యాం చైవ ప్రసార్య చ. 

శరంచ దక్షిణే హస్తే ఖడ్గం చైవ తథా భవేత్ 

గదా వామకరే (ప్రోకా తథా ఖేటక మేవ చ. 

చ(క్రశంఖ తథా కుర్యాదూర్హ్య బా హ్యో ర్విచక్షణ: 

ఎవమేవ ప్రకుర్వీత వసుహస్తం (ప్రకల్పయన్ 

సస్యశ్యామనిభం కుర్యాద్దర్ష వేగసమన్వితమ్ 

సర్యాభరణసంయుక్తం కిరీటాదివిభూషితమ్. 

Pa 
“ am a దూ వా దాటు 

ఇం(దం సస్యనిభం కుర్యాద్యామపార్శ్య చ సుస్టితమ్ 

దక్షిణే ధర శ్రరాజం చ పుష్పమాలాధరం పునః. 

దక్షిణే భిత్తిపార్ఫే తు బ్రహ్మాణం చ ప్రకల్పయేత్ 
హస్తాభ్యాం కుంభయోశై వ పాద(ప్రక్షాళనం చరేత్, 
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తస్యపాదాంబుజే చైవ జాతాం గంగాం చ సున్దరీమ్ 

ప్రాంజలీకృత్యహస్తాభ్యాం నాభేరూర్ష్యం శరీరగా. 

పార (యోరుభయోశ్సా 2ఏ చంద్రాదిత్యా చ పూర్వవత్ 

జాంబవన్తం తథా భేరీం తాడయన్తం నరాకృతిమ్. 

ఇం(ద్రం శ్యామనిభం కుర్యాద్యమమంజనసన్ని భమ 

ఆదిత్యం చా 2గ్ని వక్షం చ చన్షం శ్వేతం తథా చరేత్. 

పీతవర్లం బలిం కుర్యాన్నీలాభం జాంబవన్తకమ్ 

బ్రహ్మాణం పీతవర్లం చ శ్యామవర్ణాం చ జాహ్నవీమ్. 

ఏవం వర్షక్రమేణైన చిత్రాభాసం చ కారయేత్ 

పూజకౌ తు ప్రకుర్వీత తథా శు[క్రబృహస్పతి. 

శంఖం దక్షిణతః కుర్యాచ్చక్రం వామే సమర్భయేత్ 

అమూర్తం వా సమూర్తం వా కల్పయిత్యా యథా(క్రమమ్. 

శుక్రం శుక్షనిభం కుర్యాత్పీతవర్షం బృహస్పతిమ్ 

మహీం దక్షిణతః పార్శ్వే స్టితామేవం ప్రకల్పయేత. 

ఉదబ్ముఖీం చ కుర్వీత పద్మహస్తాం చ దక్షిణే 

వామే (ప్రసారితాం చైవ సర్వ్యరత్నవిభూషితామ్. ' 

తన్యాః పూర్వే తథా కుర్యాత్సహ్లోదం చోత్తరాముఖమ్ 

జటాముకుటసంయుక్తం సర్వాభరణభూషితము. 

హృదయే 2౦0జలిసంయుక్తం శుకప(త్రనిభాంబరమ్ 

. తన్యచోత్తరపార్మే (తు బ్రహ్మసూ(త్రస్య దక్షిణే. 

అసురేన్దం తథా 2సీనం ఐనతం పశ్చిమాముఖమ్ 

(బహ్మాంజలిసమాయుక్తం కిరీటాదివిభూషితమ్. 



ప్రకీర్ణా 2 ధికొర; 

ఏవం వైరోచనిం కుర్యాత్సుష్పాంబరధరంపరమ్ 

నముచిం చ సమాసీనం పాదపీఠా 2వలంబినమ్. 

వామపార్న్శ్వే సమాసీనం పూర్వభిత్తిసమాశ్రయమ్ 

కల్పయిత్యా యథామార్గం శుక్రం చైవ సమాగతమ్. 

వామపాదం సమాసీనం దక్షిణం కుంచితం తథా 

అభయం దక్షిణం హస్తం వామం కట్యవలంబితమ్. 

సర్వాభరణసంయుక్తం పశ్చిమాముఖమేవ చ 

తస్య చోత్తరపార్శే తు పక్షిరాజం ప్రకల్పయేత్. 

దక్షిణాముఖసంయుక్తం శు(క్రే ముష్టిప్రహారిణమ్ 

ఏవం గర్భగ్భహే (ప్రోక్తం విధినా కారయేద్బుధః. 

మండపే నిమ్నితస్తానే అనన్తం చోత్తరాముఖమ్ 

హృదయే ఇంజలిసంయుక్తం స్థితమేవం ప్రకల్పయేత్. 

ఫణైెస్తు పంచభిర్యుక్తం సర్వాభరణభూషితమ్ 

ఉత్తరే భిత్తిపార్మే తు వాసుకిం చ ప్రకల్పయేత్. 

అనన్రవత్తథా కుర్యాద్దర్షవేగసమన్వితమ్ 

ఏవమేవ విధానేన కల్పయిత్యా యథాక్రమమ్. 

శ్యామవర్గాం తథా దేవీం ప్రహాదం కీతమేవ చ 

కనకాభం బలించైవ నముచిం చ తథైవ చ. 

శుక్రం తు పూర్వవత్కుర్యాత్సంచవర్లం ఖగాధిపమ్ 

అనన్తం పీతవర్లం చ వాసుకిం శ్యామమేవ చ. 

ఏవం స్థానక్రమేజైన కూటయుక్తేన కారయేత్ 

అథ వా భిత్తిపార్ఫే( తు చిత్రా 2భాసే ఒధమా ఇధమమ్. 
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త్రివిక్రమం ప్రవక్ష్యామి యథా కుర్యాజ్జగ[త్రయే 

ఏకం జానుసమం కుర్యాద్దితీయం నాభితస్నమమ్ు. 

తృతీయం తు లలాటాన్తం (త్రివిధం స్యాత్రివిక్రమమ్ 

మహీం దేవీం తథా చైవ (వ్రహాదం తు బలిం తథా. 

నముచిం చ తథా శుక్రం గరుడం చ తథా చరేత్ 

అననం వాసుకిం చైవ మష్టా 20గస్తాపనం చరేత్. 

విష్ణుం త్రివిక్రమం చేతి (త్రిలోకేశమతః పరమ్ 

విశ్వేశ్యరం (త్రిమూర్తిం చ సర్వాధారి మితీరయేత్. 

'పతవర్లం గురుం చైవ తైష్యం చైవ బృహస్పతిమ్' 

'నముచిం కనకాభం చ పీతవాససమిత్యపి. 

శ్యామలాంగమితి (ప్రోక్తం మూర్తిమం(త్రం యథా(క్రమమ్ 

హరిణీం చ తథా పౌష్టీం క్షోణీంచైవ తథా మహీమ్.' 

'ప్రహ్లాదం ఏర్యవిత్తం చ విష్ణు భక్తం మహాబలమ్' 

'అసురేం(ద్రం బలిం చేతి వదాన్యం ఏరి మేవ చ. 

శుక్రస్య పూర్వమేవోక్తం గరుడస్య విధానతః 

'కాశ్యపం గరుడం చైవ వైనతేయం ఖగాధిపమ్. 

'సహ(స్రశీర్షం శేషం చ నాగరాజమితీర్య చ 

అనన్తం' చ సముచ్చార్య శేషస్యావాహనం చరేత్. 

'వాసుకిం నాగరాజం చ కాద్రవేయం మనోరమమ్ 

ఏవం మూర్తిక్రమశ్రైవ మష్టా ఇంగస్టాపనే చరేత్, 

ప్రతిష్టోక్షక్రమేణైవ సర్వం పూర్వవదాచరేత్ 

త్రివిక్రమ(ప్రతిష్టాయామన్యాహార్యే విశేషతః! 
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తథా హోత్రం ప్రశంస్యైవ మూర్తావాహనమాచరేత 

జుష్టాకారం చ కృత్వైవ పూర్వవత్సర్వ్యమాచరేత్. ౪౮ 

'యో వా త్రిమూర్తి' రిత్యేవం శతమష్టా 2ధికం యజేత్ 

కర్షణాది(ప్రతిష్టాన్తం పూర్వవత్సమ్యగాచరేత్. ౪౯ 

ఇతి శ్రీవైఖానసే భగవచ్చా(స్తే భృగు(ప్రోక్తాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణా ౨గి2 కారే చతుర్తశో 2ధ్యాయ:. 

అంధ పంచద-లేకే 2_ధ్యాయః. 

దశా ,వతార కల్ప: (రామః) భార్గవః 

అతః పరశురామస్య స్టాసనం వక్ష్యతే 2ధునా 

బహుభిర్భలవద్బిస్తు రాజభిర్హరణే హతా. ౧ 

తద్వధాయ కృతోద్యోగో జమదగన్నిసుతో హరిః 
భూత్వా 2_వతీర్గో లోకే 2-స్మిన్ భారనిర్హరణాయ వై. ౨ 

పరశుం చ గృహీత్యోర్య్యాం నృపాన్ సర్వాన్ ప్రగృహ్యచ 

జఘాన కిలభూయో 2పి రామో భీమపరా(క్రమః 3 

స్థాపయేచ్చ(త్రునాశాయ రామం పరుశుధారిణమ్ 

శ్రీప్రతిష్టితకే చైవ అంగనాకార ఏవ చ ౪ 

మధ్యమం దశతాలేన రామం ద్విభుజమాచరేత్ 

పరశుం దక్షిణే హస్తే ధృత్యా చైవ విచక్షణమ్. x 

వామముద్దేశహస్తం చ జటాముకుటశోభితమ్ 

రక్తవర్ణయుతం చైవ శేతాంబరధరం తథా. ౬ 
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సర్వాభరణసంయుక్తం స్తానకం తత్ర కారయేత్ 

తద్రూపం కౌతుకం కుర్యాదథ వా తం చతుర్భజమ్, 

అన్యాహార్యే ప్రధానాగ్నా హౌత్రశంసనమాచరేత్ 

'రామం బుషిసుతం విష్ణుం పరశుపాణి'మితీరయేత్. 

ఇత్యేవముక్త్యా చావాహ్య నిరూప్యాజ్యాహుతీర్యజేత్ 

'విష్ణుర్వరిష్టు ఇత్యుక్తా; శతమపష్టా 2ధికం యజేత్. 

ఉత్సవస్నపనాదీని విష్ణువత్సర్యమాచరేత్ 

దాశరధి ; 

రావణోబహుభి:ః (క్రూరై రాక్షసైశ్ళ మహాబలైః 

త్రీన్ లోకాన్ పడయామాస వరదానేన గర్వితః 
దేవాస్సంపీడితాస్పర్వే మునయశ్వా 2ఖిలా స్తథా. 

తైర్దైవైర్మునిభిస్సరై (స్సంస్తుతో హరిరవ్య్వయః 

తద్వధాయ కృతోద్యోగో మానుషం రూపవాస్థితః. 

అవతీర్లస్సుతో భూత్వా రాజ్బ్ దశరథస్య చి 

రామస్తు రాక్షసాన్ హత్యా సర్వాన్ లోకానపాలయత్. 

పుష్ట్యర్ధీ విజయార్థీ చ విర్వార్డీ చ విశేషతః 

కూటాగారే 2౦గనాకారే ఫేళాకారం చతుష్సుటమ్. 

స్వస్తికం వా విమానస్తు కృత్వా చైవ విచక్షణః 

రాఘవం తు ప్రతిష్ట్ణాప్య యథావత్సం(ప్రపూజయేత్. 

అధాతస్సం(ప్రవక్ష్యామి రామలక్ష్మణలక్షణమ్ 

సీతాయా వాయుపుత్రస్య భరతస్యా ఇనుజస్య చ. 
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మానోన్మానప్రమాణాని వక్ష్యే సంక్షేపతః (క్రమాత్ 

ఉత్తమం దశతాలేన మధ్యమేన యథా(క్రమమె. 

ఉత్తమం రాఘవేంద్రస్య మధ్యమం లక్ష్మణస్య చ 

అన్తేనైవ తు మానేన సీతాయాస్తూచ్చయో భవేత్. 

నవతాలేన మానేన వాయుపుత్రం ప్రకల్పయేత్ 

అధమం దశతాలేన భరతస్యానుజస్య చ. 

ఎవం యుక్తియుతేనైవ (క్రియతే శా|స్తవిత్తమై:ః 

గర్భద్వారవిమానాభ్యాం బేరమానమిహోచ్యతే. 

ఉత్సవ(ప్రతిమాయాస్తు సర్వేషామాలయేషు వై 

తద్దేవభేదం మూర్తీనాం తత్రమాణేన యోజయేత్. 

ఇష్యతే గర్భమానన్తు పుష్యమానం? విభజ్య చ 

ఉత్తమం పంచభాగం తు చతుర్భాగం తు మధ్యమమ్ 

త్రిభాగమధమం (ప్రోక్తం యథావచ్చా స్త్రవిత్తమాః 

గర్భమానం ప్రవక్ష్యన్తి ద్వారమానం తు వక్ష్యతే.. 

సప్తభాగే చతుర్భాగముత్తమం తు విధీయతే 

త్ర్యంశం తు మధ్యమం ప్రోక్రమర్హాంశమధమం భవేత్. 

ద్యారమానమిదం (ప్రోక్తం (క్రియాయాన్తు విశేషతః 

రామస్యాథ లలాటా న్రం నాసాన్తం లక్ష్మణోచ్ర్రయము. 

ఆస్యా న్రమథ వా కుర్యాద్యాయుపుత్రస్య లక్షణమ్ 

భరతన్యానుజన్యాపి తథా గలసమం భవేత్. 

ఉష్ణిషాత్సాదపర్యన్తం చతుర్వింశచ్చతాంగులమ్ 

షష్టిద్విగోలకం విద్యాదేకత్రంశత్రిభాగికమ్? 
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తాలాని దశ్భాగైకముత్తమం దశతాలకమ్ 

చతుర్చాగా 2ష్టభాగం స్యాచ్చతుస్తాలం తథైవ చ 

దశతాలస్య (త్ర్యంశేన ఉత్తమం మధ్యమాధమమ్ 

మధ్యమాదధమం హీనం ముఖే వార్దాంగులక్షయమ్ 

ఉష్షీషమంగులం నేత్రం శిరస్త్యంగులమిష్యతే 

లలాటే హనుపర్యన్తం (త్రయోదశార్దాంగులం భవేత్ 

గలం చతుర్యవాః ప్రోక్తా గ్రీవా సార్హత్రియంగులా 

హిక్కా హృదయనాభ్యన్తం మేడ్రమూలం ముఖత్రయమ్ 

ముఖాయామం చతుర్మాత్రం లింగం పంచాంగులాయతమ్ 

నాభిరర్జాంగులం జ్ఞేయం నిమ్నార్దవరితాలకా 

శ్రోణీ భాగార్హమేవం స్యాత్కటి: పంచాంగులం భవేత్ 

మే(ఢ్రమూలాదిజాన్వన్తం సప్రవింశతికాంగులమ్. 

జానుభాగమితి ప్రోక్తం జంఘోరూ సుసమాయుతౌ 

చరణం చతురంగుల్యం మనోర్డేశవిధానతః 

బ్రహ్మాంగులముఖాయామం (త్రయోదశాంగులమేవ చ 

కనిష్టా 2౦గులమాయామమేకాదశా 2ంగులం భవేత్ 

అక్షాముష్లీషపర్యన్తం భాగార్జాంగులము[చ్చయమ్ 
హిక్కాసూ(త్రాన్తమేవం స్యాత్స్కంధమూలద్వయం భవేత్. 

స్కన్హం భుజసమోత్సేధం భుజోర్ష్యం గోలకం భవేత్ 

భుజద్విముఖమాయామం కూర్చరం చ కలాయతమ్. 

ప్రకోష్టం వింశదంగుల్యం హస్తాయామమితి స్మృతమ్ 
నాస్యాని నాభివామేభ్యో రక్షాన్తం సూ(త్రదక్షిణమ్. 



(ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

ఆదిసూత్రమిదం ప్రోక్రమన్యత్ఫూత్రం చ కారయేత్ 

ఈషత్కుంచితమాత్రన్తు మా(త్రార్హం సమకుంచితమ్. 

ద్వికలాకుంచితం జ్ఞేయం త్రివిధం కుంచితం భవేత్ 

పార్ష్యోరన్తరసంయుక్తం పంచాగులసమన్వితమ్. 

పాదాంగుష్టాన్తరం చైవ త్రయోదశా 2౦గులంభవేత్ 

ఉసీషాత్సార్యకర్ణాన్తం వామహస్తోచ్చయం భవేత్. 

నవం కంఠయవానాన్తు ద్విముఖం విస్తరం భవేత్ 

దక్షిణే లంబహస్తన్తు ఊరుమూలౌ సమం భవేత్. 

సివ్రం పంచా 20గులం చైవ (త్రయోదశా ఇంగులం భవేత్ 

హస్తం తు ద్యూంగులం చేతి కటిబాహూ షడంగులం. 

త్రియుజా కుంచితం స్థిత్యా త్రిభంగా[గ్ర విరాజితమ్ 

దక్షిణే కటిదేశే తు వామమక్షాన్నితం భవేత్. 

దక్షిణం ముఖమా(శ్రిత్య (త్రిభంగాంగ మధోచ్యతే 

శృంగారగుణసంయుక్తం కిరీటం వా విశేషతః. 

వజ్రం పుల్లింగవాయుక్తం మకరకుండలసంయుతమ్ 

కిరీటముకుటౌ జ్ఞేయౌ హారకేయూరసంయుతమ్. 

ఉష్ణీషం కేశప్పష్టా న్తే త్రయోదశా 20గులమాయతమ్ 

(గీవాయాం. మధ్యమం భాగం కకుద్భాగాత్కమోన్నతిః. 

జానకీం సమభంగేన వామహస్తేన పుష్పధృత్ 

దక్షిణం సంప్రసారైవ రుక్కవర్ణాన్తు కారయేత్, 

శ్యామవ(స్తధరాం చైవ దివ్య స్తీమండనోపమామ్ 

లక్ష్మణం సమభంగేన తప్తకాంచనసన్నిభమ్. 
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98 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా(స్తే, భార్గవే 

భరతం శ్యామవర్లన్తు శత్రుఘ్నన్తు సువర్లకమ్ 

లక్ష్మణస్యా 2థ వామే తు స్థితౌ బాణధనుర్దరా. 

హనూమన్తం పింగలాభం వార్తావిజ్ఞాపనే పరమ్ 

ఏవం సాయుధవర్గన్తు వక్ష్యతే ఇత్ర నిరాయుధమ్. 

చాలా ఉషా ము యు 

ప్రసారి దక్షిణం పాదమితరచ్చైవ కుంచితమ్ 

దక్షిణే నాభయం హస్తం వామం కటికముచ్యతే. 

స్థాపనాదిక్రియాస్సర్వాః పూర్వవత్కారయేత్తతః 

దక్షిణాగ్నా ప్రధానేతు హొత్రశంసనమాచరేత్. 

'రామం దాశరథిం విష్ణుం కాకుత్ స్థ'మితి చాహ్యయేత్ 

'సీతామయోనిజాం లక్ష్మీం వైదేహీ'మితి చాహ్యయేత్. 

“రామానుజం చ సౌమిత్రిం లక్ష్మణం లక్ష్మివర్దనమ్' 

“భరతం రామ(ప్రియం చేతి కైకేయీసుతమేవ చ. 

సద్వుత్త' మితి చావాహ్య భరతస్య విశేషతః 

'శత్రుఘ్నం సుమనస్కం చ లక్ష్మణానుజమేవ చ. 

దశరథోద్భవి' మిత్యేవ శత్రుఘ్నం చ సమాహ్యయేత్ 

'కపిరాజం హనూమన్తం శబ్దరాశిం మహామతిమ్, 

జాష్ట్రాకారాదిసర్వం చ పూర్వవత్కారయేద్బుధః 

'రాయామో' శేతి మంత్రేణ శతమష్టా 2ధికం యజేత్. 

'శ్రియే జాతిశ్చ సీతాయా హోమే మంత్ర ఉదీరితః 

'తన్మా యశో[గ్ర' మంత్రేణ భరతస్య చ హూయతే. 



ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

'శన్నో నిధత్తా' ముచ్చార్య లక్ష్మణస్య హునేత్సుధీ: 

'భూమానన్నోగ ఇత్యుక్యా శత్రుఘ్నస్య సమాచరేత్. 

'మరుతః పరమా” త్మేతి మారుతస్యేవ మారుతేః 

సర్వత్ర జాహుయాన్నం(త్రం శతమస్థాధికం బుధః 

ఆర్భనం చోత్సవం చైవ స్నపనం చ హరేరివ 

హలీ 

దైత్యానాం తు వధార్దాయ యదుశ్రేష్టం మహాబలమ్. 

బలభ(ద్రం విదుస్పో పి వసుదేవస్య సంబభౌ 

భూభారమోచనార్జాయ విష్టుస్సబలభద్రక:ః. 

హత్యా నరకకంస్తాదీన్ సర్వాన్ లోకానపాలయత్ ' 

ఏవం స్థాపయితుం రామమిచ్చేత్కారయితుం చ యః. 

సోమచ్చందవిమానే వా హస్తిపృష్టే 2థ వా బుధ; 

తృతీయం రామమాస్టాప్య ద్విభుజం శేతవర్లకమ్. 

దశతాలేన మానేన కృత్యా రూపం సమాహితః 

దక్షిణేతరహస్తాభ్యాం ముసలం ఖడ్గమేవ చ. 

శ్రోణీసూత్రసమేనైవ ముష్టిం సముసలం దృఢమ్ 
బాహుసూ(త్రసమం కుర్యాద్ధలం వామే తథైవ చ. 

తస్యదక్షిణపార్మ్వేతు లక్ష్మీవద్రోహిణీం చరేత్ 

ఏవం తు సాయుధం కుర్యాద్వక్ష్యే 2ఒహం తు నిరాయుధమ్. 

వామపాదం సంమాకుంచ్య దక్షిణం సంప్రసార్య చ 

అభయం దక్షిణం హస్తం వామమూరౌ చ విన్యసేత్. 
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100 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా'స్తే, భార్గవే 

అగ్నావాహవనీయే తు హౌత్రం తత్ర ప్రశంసయేత్ 

'రామం యదువరం విష్ణుం హలాయుధ'మితి (క్రమాత్. 

ఇందిరాం రేవతీం చైవ లక్ష్మీం రామప్రియా'మితి 

ఏవమావాహనం కృత్వా జుష్టాకారాది పూర్వవత్, 

'క్షామేకా'మితి మంత్రేణ శతమష్టాధికం యజేత్ 

అర్భనం చోత్సవం చైవ స్నపనం చ హరేరివ. 

ఇతి శ్రీవైఖానసే భగవచ్చా(స్తే భృగుప్రోక్రాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణా ఒధికారే పంచదశో 2ధ్యాయ:. 
* kX 

అథ షోదళో 2ధ్వ్యాయః. 

దశా 2. వతారకల్స: (కృష్ణః) 

అథాతస్సం ప్రవక్ష్యామి కృష్ణస్య స్థాపనం బుధాః 

కృష్ణస్యాలయముద్దిష్టం కుంభాకారవిమానకే 

కూటే వా గోపురే వా2పి పర్వతా కృతికే 2. పివా 

కృష్ణస్య బాలరూపస్య వయసా తాలమానకమ్. 

ఏకవర్షం సమారభ్య యావత్పంచాబ్దమాదరాత్ 

తాలత్రయ(క్రమేణైవ యథాయోగం (ప్రకల్పయేత్. 

వేదవర్షం సమారభ్యషట్తాలత్రయమేవ వా 

సప్తవర్షం సమారభ్య సప్రతాలత్రయం తథా, 

దశవర్షం సమారభ్య అష్టతాలత్రయం తథా 

(తయోదశసమారభ్య నవతాలత్రయం తథా. 



ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

ఏవం వయ : (క్రమేణైవ తాలమానం తథోచ్యతే 

తిష్టన్తమేకపీఠస్థం రుక్మిణ్యా సత్యభామయా. 

కృష్ణం చ బాలవపుషం శ్యామలం పీతవాససమ్ 

రుక్మిణీం కనకాభాం తాం సత్యభామాం చ శ్యామలామ్. 

వాసుదేవం గుడాకేశం సర్వాభరణభూషితమ్ 

క్రీడాయష్టిధరం దేవం (త్రిభంగధ్యానసంయుతమ్. 

స్వస్తికం దక్షిణం పాదం వామపాదం తు కుంచితమ్ 

తిష్టన్తమంగులిస్టానే చా ఒంగుస్టస్టితిమాచరేత్. 

కించిత్కుంచితజాన్వన్తవామపాదస్థితిర్భవేత్ 

వ్యక్తం చైవ తథా గాత్రం కటిభాగం తథైవ చ. 

త్రిషు మార్లేషు భంగిత్వా(త్రి భంగిత్వం విధీయతే 

వక్త్రం దక్షిణతో భాగే మధ్యభాగం తు వామతః, 

కటిర్హక్షిణతో భాగే భంగత్రయముదాహృతమ్ 

దక్షిణం కటికం హస్తం క్రీడాయష్టిసమన్వితమ్. 

దక్షిణే యష్టిహస్తన్తు నాభిసూత్రాదధోన్నతమ్ 

భూతవేదగుణాంగుల్యా విధినా సహితాలతః ? 

వామం దేవ్యోర్భుజాసక్తం వామహస్తమధోముఖమ్ 

హిక్కాసూత్రాదధో వామం కూర్చరం స్యాద్దశాంగులమ్. 

షట్సప్తాష్టా 2౦గులాధిక్యోన్నతం వా కారయే(త్కమాత్ 

వామహస్తతలా(గ్రన్తు నాభిమాత్రన్తు యోజయేత్. 
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102 శ్రీ వైఖ్రానసభగవచ్చా(్తే, భార్గవే 

వేణుం చ తరవేగం తు హస్తాభ్యాం పీడయే(త్రమాత్ 
ఊర్ణ్య కాయసమం వేణుం (క్రీడాయష్టిం తు తత్సమమ్. 

(త్రిణతం శ్యామలాంగం చ ద్విభుజం రక్తవాససమ్ 

చతుర్భుజం వా కుర్వీత శంఖచక్రధరం పరమ్. 

సుస్థితం వామపాదేన దక్షిణేనైవ బన్హయేత్ 
థి 

సర్వాభరణసంయుక్తం సున్దరం సౌమ్యలోచనమ్. 

దేవిభ్యాం సహితం కుర్యా ద్రహితం వాజత్రకే చ న 
దేవస్య వామే గరుడం ప్రాంజలీకృత్య సుస్టితమ్. 

పక్షద్యయయుతం కుర్యాత్తాలప(త్రస్య మూలవత్ 

నవనితనటం కుర్యాత్తథా కాళీయమర్దనమ్. 

పార్థసారథిరూపం తు దేవ్యోశ్చ రహితం (క్రమాత్ 

పీఠం చ |ప్రతిమోత్సేధం పంచభాగం త్రిభాగికం. 

నవాంశాత్సప్తభాగం చ త్రిభాగద్వయముచ్యతే. 
లౌకిక ప్రతిమోత్సేధం మానా 20గులమితి (క్రమాత్. 

ప్రథమం తు నవాంగుల్యం ద్విద్యంగులవివర్షనమ్ 
ఎ డా 

నవసంఖ్యమితి (ప్రోక్తం మానమేవం విధీయతే. 

ఏతేన తు (త్రిభేదం స్యాదుత్తమాధమ మధ్యమమ్ 
మానంప్రమాణమున్మానం లంబమానోపమానకమ్. 

' పంచతాలమితి (ప్రోక్తం లంబమానం విధీయతే 
సాత్వికం రాజసం చైవ తామసం తు వివర్జయేత్. 
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దక్షిణం మానముద్దృత్య నాభిసూత్రప్రమాణకమ్ 

కటియోనిసమం వా 2ఒథ దక్షిణం పాదమేవ హి. 

దండహస్తస్తు మానేన మూరి కేశా ఒక్షమేవ వా 

అభయం దక్షిణం హస్తం భ్రూమాత్రం కూర్భరాదయ.ః. 

దక్షిణేన ముఖం చైవకించిత్రహసితాననమ్ 

కేశకంబలమిత్యుక్తం సూత్రం వామాశ్రయం భవేత్. 

ఉప్లీషస్టపదే మధ్యే నాసాగ్రేపుటవామకే 

నాభిమధ్యగతౌ వాపి ముష్కమాలోరుదక్షిణే. 

పాదే దక్షిణపాణ్యన్తే అ(గ్రాన్మకుటవామకే. 

లంబయేన్మధ్యసూత్రం చేదన్యత్పూత్రం న కారయేత్ 

ఉస్టీషమంగులార్దం చ ముఖమష్టా 20గులం భవేత్ 
గలమర్డా 2౦గులం తస్య (గ్రీవాన్తం ద్వ్యంగులం భవేత్. 

హిక్కాన్తం హృదయాన్తంచ నాభ్యన్తం మేఢమూలకమ్ 

అష్టాదశా ఒంగులం చైవ మూర్ష్యృకాయం విధీయతే. 

త్రయోదశా 20గులం చైవ మూరుదీర్ణం విధీయతే 

జానుస్వ్యాద్ద్యంగులం చైవ జంఘా చోరుళశ్చ తత్సమా. 

చరణం ద్వ్యంగులం చైవ మానమేవ న సంశయః 

హిక్కాసూత్రాంతతో బాహుర్దశాంగులమితి స్మృతమ్. 

ప్రకోష్టమష్టాంగులాయామం సప్తాంగులతలాయతమ్ 

ముఖం ముఖవిశాలం స్యాత్కర్లవిస్తారమంగులమ్. 

(గీవావిస్తారమేవం స్యాచ్చతురంగులచతుర్యవమ్ 

అభయం బాహుమానం చ చతుర్వింశతిరంగులమ్. 
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కక్షయోరన్తరం చైవ చతుర్దశా ఒంగులవిస్తరమ్ 
ఊరుర్రశా 20గులం చైవ (శ్రోణిరేకాదశా 20గులమ్ 

కటివిస్తారమేవం స్యాత్రయోదశా 20గులమిష్యతే 

ఊరుమూలసువిస్తారమష్టా 20గులమితి క్రమాత్. 

షడంగులం జానుతారం జంఘాతారం చ సప్తకమ్ 

త్ర్యంగులార్దం చ విజ్ఞేయం నాళికావిస్తరం భవేత్. 

పాదవిస్తారమేవోక్తం సర్వలక్షణసంయుతమ్ 

కలాపకుసుమశ్యామం శంఖచ(క్రగదామ్చుజమ్. 

అనేకరత్నం సంఛన్నం కౌస్తుభోద్భాసి వక్షసమ్ 

తారహారావళీరమ్యం గరుడోపరి సంస్థితమ్. 

దేవీభ్యాం సహితం కుర్కాత్యష్షం బృన్హావనే రతమ్ 

ఆలోల కుంతలోద్భాసి ముఖచనన్ద విరాబితన్. 

అతిరక్తాధరోష్టం చ రక్తపాణిద్వయా 20చితమ్ 

వామపాదం సమాకుంచ్య చోత్తానీకృత్య దక్షిణమ్. 

దక్షిణం చాభయం హస్తం నవనితయుతం తథా 

వామం ్రసార్య చోత్తానం సర్వాభరణభూషితమ్. 

సాంబరం తు ప్రకుర్వీత విగతా ఒంబరమేవ వా 

ఏవం తు విదినా కుర్యాన్నవనీతనటం బుధ :. 

ఏవమేవ (ప్రకుర్వీత కాళీయా 2హిఫణోపరి 

నృత్యన్తం పరమాత్మానముత్తానాకుంచితాం(ఘికమ్. 
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దక్షిణే తు కరే కుర్యాన్నవనితస్య ఖండకమ్ 

అహిపుచ్చం కరే వా2పి కుర్యాత్కాలీయమర్దనమ్. 

నీలోత్సలదలశ్యామం పీ త్రాంబరసుశోభితమ్ 

చతుర్భుజం శంఖచక్రమూర్ష్య పాణిద్వయే ధృతమ్. 

అధః పాణిద్వయే వేణుం వాదయన్తం ముదాన్వితమ్ 

సర్యాలంకారసంయుక్తం గరుడోపరి సంస్థితము. 

దేవీభ్యాం సహితం దేవం మునిధిః పరివేష్టితమ్ 

కృష్ణమేవం ప్రకుర్వీత సన్హానార్ధి విశేషతః. 

కలాపకుసుమ శ్యామం పూర్ల్ణచ[న్దనిభాననమ్ 

బరి బర కృతో తంసం సర్యాలంకారసంయుతమ్. 
ఛౌ 0౦లో అతి 

యువతీవేషలావణ్యం శ్రీవత్సా 20కితవక్షసమ్ 

స్మేరా ఒరుణా 2ధరన్యస్తవేణుం (తైలోక్యమోహనమ్. 

అక్షమాలాం చ విద్యాం చ కుర్యాదూర్ద్య కరద్వయే 

వేణుం కరద్వయే కుర్యాచ్చతుర్భుజయుతం హరిమ్. 

తపనియలసత్కాన్తా బభ్రాజత్కమలహస్తయా 

నిరీక్షమాణచరణం వామపార్శ్వస్థయా (శ్రియా. 

హేమసింహాసనే రమ్యే రాజ్జీభిస్తు నిషేవితమ్ 

చన్చమండలసంకాశశ్వేతఛ(త్రేణ శోభితమ్. 

నారదాద్యైర్మునిగణైర్జానార్థిభిరుపాసితమ్ 

ఇం|ద్రాదిదేవతాబ్బందై : ప్రణతం పరమేశ్వరమ్. 
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ఏవం కృష్ణం ప్రకుర్వీత జగన్మోహనవి[గ్రహమ్ 

గోపీభిరావృతం గోభి: పరమానన్షవి[గ్రహమ్. 

వ్యత్యస్య దక్షిణం పాదం వామే న్యస్య చ సుసితమ్ 

చతుర్భుజం శంఖచ(క్రధరమూర్ష్య కరద్వయే 

ధృత్వా వేదమయం వేణుమన్యహస్తద్వయేన చ 
అంగులిభిర్ముదా వేణుసుషిరాణి చ పూరయన్. 

దివ్యగాంధర్వగీతార్తం (త్రిభంగేన చ సంస్థితమ్ 

ఏవం కృష్ణం ప్రకుర్వీత వేణునాదనటం బుధః 

సర్వభూషణసంయుక్తం బ్రహ్మసూ(త్రసమన్వితమ్ 

రక్తాంబరధరం చైవ శ్యామలం కమలేక్షణమ్. 

రుక్మిణీసత్యభామాభ్యాం పార్య్యయోరుపశోభితమ్ 

రుక్మిణీం రుక్మవర్ణాభాం సత్యాం శ్యామనిభాం తథా. 

వసుదేవం దేవకీం చ పురతో దక్షిణే తథా 

యశోదాం నందగోపం చ దేవేశం వీక్ష్య సుస్టితమ్. 

ప్రద్యుమ్నం చ తథా సాంబం వామే కుర్యాత్సలక్షణమ్ 

దామం సుమనసం చైవ కుర్యాదన్యాం చ గోపికామ్. 

కర్ణాగ్రాన్తన్తు కృష్ణస్య సుమన్తుం వామమా(్రితమ్ 

కక్షబాహుసమం వాపి కారయేద్యుక్తితః (క్రమాత్. 

నవతాలేన మానేన కుర్యాత్తాన్ సమలంకృతాన్ 

దేవకీం వసుదేవం చ కృష్ణవర్గౌ ప్రకల్పయేత్. 
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యశోదాం గౌరవర్గాంచ కర్పురం నందమాచరేత్ 

ప్రద్యుమ్నం శ్యామవర్లం చ సాంబం కాలాంజనప్రభమ్. ౬౭ 

దామం రక్తనిభం చైవ గౌరం సుమనసం తథా 

సుమన్తుం శ్వేతవర్షం చ కల్పయేద్విధినా బుధః ౬౮ 

ఏవం కృష్ణం ప్రకుర్వీత లీలామానుషవి[గ్రహమ్ 

చతుర్మూర్తిక్రమశ్రైషాం వాసా 2 ధికరణోక్తవత్. ౬౯ 

ధృత్వా పుషమయీం యపష్టిం దక్షిణేన తు పాణినా 

న్యస్యాన్యం చైవ భూమిస్థరాజదండస్య మూర్దని. ౭౦ 

రాజార్హాభరణైర్యుక్తం రుక్మిణ్యా సహితం (ప్రభుమ్ 

ఏవం కృష్ణం ప్రకుర్వీత రాజగోపాలవి[గ్రహమ్. ౭౧ 

పీతాంబరధరం దేవం జ్ఞానము(ద్రాలసత్కరమ్ 

వేణుమన్యకరే ధృత్యా సుఖాసీనం శుచిస్మితమ్. ౭౨ 

ఉపాస్యమానం మునిభిర్దేవీభ్యాం రహితం హరిమ్ 

కృష్ణమేవం ప్రకుర్వీత జ్ఞానగోపాలవి[గ్రహమ్. ౭3 

స్వర్లప్రభముదారాంగమష్ట్రబాహుం జగత్రృభుమ్ 

ఇక్షుచాపా 20కుశాన్వేణుం శంఖారిసుమసాయకాన్ ౭౪ 

బిభ్రన్తం రమయా శ్లిష్టదివ్యమంగలవి[గ్రహమ్ 

సర్యాభరణసంయుక్తం యోగినామమృత(ప్రదమ్. ౭౫ 

ఏవం సమ్మోహనం కుర్యాత్మృష్ల్ణం గోపాలవి[గ్రహమ్ 



108 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా'స్తే, భార్లవే 

గవాం గోపకుమారాణాం గోపీనాం రక్షణాయ వై 

నగం గోవర్టనం నామ దధార భగవాన్ హరిః. 

వామేనోద్దతహస్తేన బిభ్రన్తం నగముత్తమమ్. 

కటిన్యస్తాన్య హస్తం చ పద్మహస్తమథా 25 వౌ 

శంఖచ క్రధరం దేవంకుర్యాచ్చెైవ చతుర్భుజమ్. 

ఏవం కృష్ణం ప్రకుర్వీత గోవర్హనధరం హరిమ్. 

పురా మహతి సంగ్రామే పార్థం రక్షితవాన్ హరిః 

పార్థం రథస్థితం కుర్యాచ్చరతూణీరసంయుతమ్ 

సమీక్షమాణం దేవేశం స్యందనస్థ్రం స్వపార్వగమ్. 

శ్యామవర్ష ౦ మహాబాహుం కృష్ణముద్భద్ధకుంతళమ్ 

భిభ్రన్తం దక్షిణే పాశం శంఖం వామకరే తథా. 

అర్జునస్య ముఖం వీక్ష్య స్మయమానం మహారథమ్ 

ఎవం కృష్ణం ప్రకుర్వీత పార్థసారధివిగ్రహమ్ 

వామజానుంసమాకుంచ్య దీర మన్యం ప్రసార్య చ 

తథై వా 2ఎథ్య సన్న్యస్య భూమ్యాం వామకరం పురః 

ఆకుంచితాన్యపాదేన చాసనస్థితిశోభినా 

అన్యహస్తేన సంధార్య నవనీతం నవం నవమ్. 

ముహురాలోకయన్రం తద్దర్శనీయం విశేషతః 

ఏవం కృష్ణం ప్రకుర్వీత బాలగోపాలవి[గ్రహమ్ ' 



ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

పురా సంవర్తసమయే సంహృతేషు జగత్సు చ 

వటపత్రే వినిద్రాణో బభూవ భగవాన్ హరిః 

వటప(త్రే శయానం తు బాలరూపం పరాత్సరమ్ 

ఆకృష్య దక్షిణం పాదం వామహస్తేన లీలయా 

పాదాంగుష్టం ముఖే న్యస్య ధాస్యన్తం హసితాననమ్ 

దక్షిణెన తు హస్తేన వహన్తం దక్షిణోరుకమ్ 

ప్రసారితేతరపదం దివ్యా ఒలంకారశోభితమ్ 

వటప(త్రం ప్రకుర్వీత విశాలం చా 2ధ రా(గ్రకమ్ 

వటప[త్రశయానం తు కృష్ణమేవం ప్రకల్పయేత్. 

శంఖచ(క్రగదాపద్మపాశా 2౦కుశలసత్కరమ్. 

కరాభ్యాం వేణుమాదాయ ధమన్తం సర్వమోహనమ్ 

సూర్యాయుత శతాభాసం పీశ్రాంబరసుశోభితమ్. 

నానాలంకారసుభగం సూర్యమండలసంస్థితమ్ 

ఏవంప్రకల్పయేత్కృష్షం మహాన్తం సర్వమోహనమ్. 

కృష్ణరూపమసంఖ్యాతంస్వేచ్చారూపం తు కారయేత్ 

కాలీయమర్దనాదౌ తు నాగకన్యాదికల్పనమ్. 

కల్పనం భోగభేదస్య చైవమాదీన్ ప్రకల్పయేత్ 

యుక్త్యా బుద్ధ్యా చ భక్త్యా చ యథా స్యాన్మనసః ప్రియమ్ 

ఏవం రూపం చ కృత్యా తు తద్రూపం కౌతుకం చరేత్ 

అథవా కౌతుకంబింబం చతుర్భుజసమన్వితమ్. 
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అభయం వరదం పూర్వం శంఖచక్రధరం పరమ్ 

ఏవం చతుర్భుజం కృత్వా స్థాపనారంభమాచరేత్ 

పూర్యోక్రయాగశాలాయాం పంచా 2గ్నీన్ పరికల్ప్య చ 

పౌండరీకే ప్రధానా ఒగ్నై హౌత్రశంసనమాచరేత్ 

కృష్ణం నారాయణం పుణ్యం (త్రిదశా 2ధిప మిత్యపి 

రుక్మిణీం సుందరీం దేవీం రమా'మితి చ రుక్కిణీమ్. 

సత్యరూపాం సతీం చైవ.సన్నతీం చ క్షమా'మితి 
ఇత్యేవముక్సా చా 2ఒవాహ్య గరుడం పూర్వవత్తథా 

ఆవాహన'క్రమేణైవ నిరూప్యా 2జ్యాహుతీర్యజేత్ 
సత్యస్సత్యస్థ' ఇత్యుక్వా శతమష్టా 2ధికం యజేత్. 

శ్రీభూమ్యోరివ కుర్యాచ్చ రుక్మిణీసత్యభామయోః: 
పూర్యోక్తేన విధానేన స్టాపనాదీని కారయేత్. 

కర్కీ 

యుగాన్తసమయే విష్ణుః కర్కీ నామ భవిష్యతి 
ఖడ్గఖేటకహస్తస్తు మ్లేచ్చాదీన్ స హనిష్యతి. 

కూటే వా గోపురే వా 2పి పర్వతా 2క్చతికే 2పి వా 
కల్కిరూపం (ప్రతిష్టాప్య విమానే తు సమర్భయేత్. 

మధ్యమం దశతాలేన భిన్నా ఒంజనచయప్రభమ్ 
అశ్వాననం ముఖం కుర్యాదన్యచ్చై వ నరాకృతి, 

చతుర్భుజం చ హస్తేషు క్రమాచ్చైవా 2యుధాన్యపి. 
చక్రం శంఖం చ ఖడ్గం చ దధానం ఖేటకం తథా. 



ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

అథవా కల్పయేద్దేవమశ్వారూఢం ద్విబాహుకమ్ 

శుద్దసృటికసంకాశం ఖడ్గఖేటకధారిణమ్. 

అ(తైవ కౌతుకం కుర్యాద్విష్షురూపం చతుర్భుజమ్ 

పూర్యోక్తయాగశాలాయాం పంచాగ్నీన్ పరికల్ప్య చ. 

పౌండరీకే ప్రధానా ఒగ్నా హౌొత్రశంసనమాచరేత్ 

'కర్కిణం కామరూపం చ విష్ణుం సంహారకారణమ్”. 

ఏవమావాహ్య విధినా నిరుప్యాజ్యాహుతీర్యజేత్ 

'ధూర్నో వహన్తా'మిత్యుక్వా శతమష్టా 2ధికం యజేత్. 

ఉత్సవస్నపనాదీని విష్ణోరివ సమాచరేత్ 

విష్ణోర్తశావతారాణామేవం (ప్రోక్తం తు లక్షణమ్. 

అనాదిర్భగవాన్ కాలో నా 2స్య చా నో 2పి దృశ్యతే 

చక్రవత్సరివర్తన్రే సృష్టిస్థిత్యన్తసంయమా: 

అవతారాళ్ళ కీర్ష్యన్తే భూయాంసః పరమాత్మనః 
ధర్మసంరక్షణార్థాయ దుష్టసంశిక్షణాయ చ. 

సద్య ఆవిర్భవేద్విష్టుర్యత్ర భక్తానుకంపయా 

ఆవిర్భావం తు తం వింద్యాత్రాదుర్భావమథేతరత్. 

ఆఎర్భావాస్తు మత్య్యాద్యాః పంచ పంచేతరాస్స్మృతాః 

గజేంద్రమోక్షణాదీనప్యావిర్భావాన్ (ప్రచక్షతే. 

అన్తరాలే తథా విష్థోర్దక్షిణో త్రరపార్భ్యయోః 

కల్పయే(ద్రామకృష్ణా తు ముఖమండప ఏవ వా. 

అథాన్తర్మండపె వా 2పి తథా 2వరణమండపే 

సంస్థాప్య కౌతుకం బేరం ద్వయమేవేతి కేచేన. 
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నారసింహం వరాహం చ వామనం చ త్రివిక్రమమ్ 
ధ్రువబేరం వినా కృత్వా కౌతుకం లక్షణాన్వితమ్ 

స్థాపయిత్వా తథా విష్ణోః పూజయేద([గ్రమండ పే 

మత్స్యకూర్మవరాహాణాం వామనస్య విశేషతః. 

కౌతుకం విష్ణురూపం తు కుర్యాచ్చైవ చతుర్భుజమ్ 

(ధ్రువరూపం న కుర్వీత యధేష్టమితరత్ర త్తు. 

ఇతి (శ్రీ వైభానసే భగవచ్చా(స్తే భృగు'ప్రోక్తాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణా 2ధికారే షోడశో 2.ధ్యాయః. 

అథ సప్తదళో _ధ్యాయః 

ఆదిమూర్తి కల్సః 

అథ వక్ష్యే విశేషేణ కేశవాదివినిర్ణ్మయమ్ 

కేశవం తు 'ప్రకుర్వీత సౌమ్యరూపం చతుర్భుజమ్. 

శంఖచ(క్రగదాపద్మధరం స్యర్థాభమేవ చ 

సర్యాలంకారసంయుక్తం ముక్తాహారవిభూషితమ్. . 

స్థితమేవం (ప్రకుర్వీత దేవీభ్యాం సహితం (ప్రభుమ్ 

నారాయణం (ప్రకుర్వీత ఘనశ్యామం చతుర్భుజమ్. 

శంఖపద్మధరం దేవం బిభ్రన్తం చ గదామసిమ్ 

భూషితం మణిభూషాభిః పీతవాససమచ్యుతమ్. 

ప్రకుర్యాచ్చ విశేషేణ లక్ష్మీనారాయణం శుభమ్ 

ఉత్తమం దశాతాలేన మానోన్మానప్రమాణతః. 



ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

సింహాసనే సమాసీనం దక్షిణా ఒం'ఘ్రిం (ప్రసార్య చ 

ఆసనే నిహితం వామం లక్షణం పూర్వవత్తథా. 

లక్ష్మీం సన్న్యస్య వామోరౌ ముఖే హర్ష సమన్వితామ్ 

ప్రసారితకరాం దేవీం పంచతాలప్రమాణతః. 

ప్రాంజలీకృతహస్తాం తాం సర్యాభరణభూషితామ్ 

వామేన తాం పరిష్వజ్య దక్షిణేనా ఒభయ'ప్రదమ్. ' 

అన్యాభ్యాం చ కరాభ్యాం చ శంఖచ(క్రధరం పరమ్ 

తార్యస్కన్హాసనస్థం వా అన్యత్పర్వం చ పూర్వవత్. 

తార్యం నవార్హ తాలేన ఆర్డేషద్భృకుటిం ? ముఖమ్ 
య (అ) 

దక్షిణోరౌ స్థితాం లక్ష్మీం కేచిదిచ్చన్తి సూరయ:ః 

నాగభోగే సమాసీనమేవం కుర్యాత్తు వా హరిమ్ 

సప్తభిః పంచభిర్వాపి ఫఖై ర్విస్తారితైర్యుతమ్. 

శేషం సమ్య(క్రకుర్వీత సముత్తుంగశరీరిణమ్ 

మాధవం చోత్సలనిభం చక్రచాపగదా 2సిభిః, 

చతుర్భుజధరం కుర్యాచ్చిత్రమాల్యాంబరం హరిమ్ 

గోవిందం పాండురాభం చ చతుర్భుజధరం హరిమ్. 

గదాశంఖారిపద్మాని బిభ్రన్తం కారయేద్బుధః 

విష్ణుం నీలోత్సలాభన్తు శంఖార్యబ్దగ దాభృతమ్. 

సర్వాభరణసంయుక్తం పీతవాససమచ్యుతమ్ 

రక్షోత్సలాభం కుర్వీత దేవం తు మధుసూదనమ్. 

శంఖార్యబ్దగదాపాణిం చతుర్భుజమనామయమ్ 

త్రివిక్రమం నీలవర్షం శంఖార్యబ్దగదాభృతమ్. 
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చతుర్భుజధరం దేవం సర్యాభరణభూషితమ్ 

వామనం మేఘవర్షం తు చతుర్పాహుం మహాబలమ్. 

గదాశంఖారిపద్మాని బి(భ్రన్తం చలరూపిణమ్ 

అథ వా కారయేత్కుంభం దధ్యన్నం చ కరద్వయే. 

దధివామనమాహుస్తం శ్వేతాభం ద్విభుజం హరిమ్ 

అథ వా వటురూపం తు ధృత్వా దండకమండలూ. 

స్వర్గ చృవిం బాలరూపం ద్విభుజం కారయేద్దరిమ్ 

పితా 2సితాభం కుర్వీత శ్రీధరం తు చతుర్భుజమ్. 

కౌమోదకీశంఖచ క్రపద్మధారిణమీ శ్యరమ్ 

హృషీకేశం ప్రకుర్వీత శ్యామాభం చ చతుర్భుజమ్. 

గదాశంఖారిపద్మాని భిభ్రన్తం హరిమవ్యయమ్ 

సితమేచకవర్లన్తు పద్మనాభం (ప్రకల్సయేత్. 

కౌామోదకీచ(క్రపద్మశంఖపాణిం రమాధవమ్ 

దామోదరం ్రకుర్వీత సితగౌరాభమీశ్వరమ్. 

పద్మశంఖగదాచ(క్రధరం దేవం చతుర్భుజమ్ 

సంకర్షణం తు కుర్వీత శ్వేతవర్లం చతుర్భుజమ్ 

శంఖార్యబ్దగదాపాణ్తిం సర్వాధారం సనాతనమ్ 

వాసుదేవమ్ 'ప్రకుర్వీత తరుణాదిత్యసన్నిభమ్. 

శంఖచక్రగదాపద్మధరం సర్వధరం విభుమ్ 

చంద్రాభం నవకుందాభమథ వా కారయేద్దరిమ్. 

ప్రద్యుమ్నం తు సువర్ణాభం కుర్యాద్దేవం చతుర్భుజమ్ 

చ(క్రశంఖగదాపద్మధరం దేవం మహాబలమ్. 
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అనిరుద్దం హిరణ్యాభం సర్వాలంకారసంయుతమ్ 

శంఖచ(క్రధనుఃఖడ్గధరం దేవేశ్వరేశ్వరమ్. ౨౮ 

సితా 2సితాభం కుర్వీత దేవేశం పురుషోత్తమమ్ 

శంఖచ(క్రగదాపద్మధరం దేవం చతుర్భుజమ్, ౨౯ 

అధోక్షజం ప్రకుర్వీత శంభాభం చ చతుర్భుజమ్ 

చ(క్రశంఖగదాపద్మధరం భూషణభూషితమ్. ౩౦ 

నారసింహం తు మేఘాభం సర్వాలంకారసంయుతమ్ 

శంఖపద్మగదాచ(క్రధరం భక్తాభయప్రదమ్. ౩౧ 

సితమేచకవర్లం తు కుర్వీత విభుమచ్యుతమ్ 

గదాబ్బచ(క్రశంఖాంకం చతుర్భుజవిరాజితమ్. 3౨ 

జనార్హనముదారాంగం నీలవర్లం సమాచరేత్ 

చ(క్రశంఖగదాపద్మధరం దేవం సనాతనమ్. 33 

. అథ వా కటివిన్యస్తవామహస్తం ప్రకల్పయేత్ 

ఉపే(న్టం ఘనకృష్ణాభం' సర్వాభరణభూషితమ్. 3౪ 

శంఖచ(క్రగదాపద్మధరం దేవం జగ(త్రభుమ్ 

హరిం పాండురకృష్ణాభం సర్యాలంకారశోభితమ్. 3x 

శంఖపద్మగదాచక్రధరం కుర్యాన్మనోహరమ్ 

కృష్ణం తు నీరదశ్యామం పుండరీకనిభేక్షణమ్. 3౬ 

శంఖచ(క్రగదాపద్మధరం కుర్యాద్యిచక్షణ: 

సర్వేషాం తు విమానాని విష్ణోరుక్తవదాచరేత్. 3౭ 

సభ్యకుండే ప్రధానాగ్నా హొత్రం తత్ర ప్రశంస్య చ 

'కేశవం క్రేశసంహారం విష్ణుం చైవ పరాత్సరమ్'. 3౮ 
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'నారాయణం నరం విష్ణుం నరకాన్తక మిత్యపి 

'మాధవం పుండరీకాక్షం విష్ణుం సర్వాత్మకం' త్వితి. 
గోవిందం పరమానన్దం విష్ణుం చైవ సనాతనమ్” 

“విష్ణుం వ్యాపినమీశానం సర్వలోకా 2.ధిపం తథా, 

'మధుసూదనముద్యోగ౮ మహాన్తం విష్ణు'మిత్యపి 

“త్రివిక్రమం త్రిలోకేశం లోకాధారం సనాతనమ్” 

'వామనం వరదం చైవ కాశ్యపిం చా 2దితిప్రియమ్” 

“శ్రీధరం పురుషం చేతి విష్ణుం శ్రీవత్సవక్షసమ్' 

హృషీకేశం జగన్నాథం విష్ణుం విశ్వమయం' తథా" 

పద్మనాభం సురేశం చ విష్ణుం చైవ జగత్సతిమ్'. 

'దామోదరం సదాధారం విష్ణుం ప్రణవరూపిణమ్' 
'సంకర్షణం యదువరం విష్ణుం హలధరిన్తథా 

'వాసుదేవం పుణ్యమూర్తిం భ[ద్రేశం పుణ్యరూపిణమ్” 

“ప్రద్యుమ్నం జగదీశానం విష్ణుం పుణ్యాత్మకం' తథా. 

'అనిరుద్ధం మహాన్తం చ వైరాగ్యం సర్వతేజసమ్' 
పురుషోత్రమమానన్దం విష్ణుం పంచాత్మకం' తథా, 

'అధోక్షజమనాదిం చ విష్ణుం వ్యాపక'మిత్యపి 
'నారసింహం తపోనాథం మహావిష్ణుం మహాబలమ్”. 

'అచ్యుతం చా 2పరిమితమైశ్ళర్యం శ్రీపతిం” తథా 
'జనార్దనమనాద్యన్తం విష్ణుం తేజోమయం” తథా. 

'ఉపేన్దమిస్రావరజం ఎష్టుం వైకుంఠ'మిత్యపి 
'హరిం పాపహరం చేతి విష్ణుం మంగలవి[గ్రహమ్”. 



(ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

కృష్ణం నారాయణం పుణ్యం (త్రిదశాధిప'మిత్యపి 

ఆవాహ్య తు (కమేణెవ నిరుప్యాజ్యాహుతీర్యజేత్, 

విష్ణోర్ను కా'దిభిష్షడి 'రతోదేవా'దిభిస్తథా 

కేశవాదిద్యాదశానాం మం(తైర్ద్యాదశభిర్హునేత్. 

నారసింహస్య కృష్ణస్య మంత్రః పూర్వముదీరితః 

ఇతరేషాం దశానాం తు దశమంత్రాః ప్రకీర్తితాః. 

'విష్ణుస్సర్వేషా'మిత్యాది 'యం యజ్ఞైరన్తమీరితాః 

తం తం దేవం సముద్దిశ్య తత్త న్నగ్రేణ చా ఒత్వర:. 

శతమషాధికం హుత్యా శేషం పూర్వవదాచరేత్ 

ఏవం సర్వత్ర కుర్వీత దేవీభ్యాం సహితం విభుమ్. 

త(ద్రూపం కౌతుకం కుర్యాత్పర్వలక్షణలక్షితమ్ 

కర్షణాది(క్రియాస్సర్యా విష్ణోరివ సమాచరేత్. 

లక్ష్మకల్ప: 

అథ వక్ష్యే విశేషేణ లక్ష్మీస్థాపనముత్తమమ్ 

అష్టధా ప్రోచ్యతే లక్ష్మీః ప్రథమా త్వనపాయినీ. 

విష్ణోర్వక్షస్త్రలేకార్యా సర్యాలంకారసంయుతా 

దక్షస్తనస్యోర్ష్యభాగే వహ్న్యశ్రే దివ్యమండలే. 

పద్మమధ్యే సమాసీనాం పద్మద్యయకరాంచితామ్ 
వరదాభయహస్తాం చ మన్హస్మిత ముఖాంబుజామ్. 

ఏవం రూపాం ప్రకుర్వీత యోగలక్ష్మీస్తు సా మతా 

యోగలక్ష్మీం (ప్రతిష్టాప్య శ్రికామస్సమ్యగర్చయేత్, 
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దేవేశేన సమం కుర్యాదస్యాస్ట్రాపనముత్తమమ్ 

కాలాన్తరే ప్రకుర్యాచ్చేద్దేమరూప్యాదినా పునః 

కృత్వా శ్రీవత్సరూపం తు ధారయేద్విష్టుమవ్యయమ్ 

తత్తద్పింబానురూపం చ కుర్యాచ్చీ వత్సలక్షణమ్ 

భోగలక్ష్య్యస్సమాఖ్యాతా (శ్రీభూనీలాః క్రమాదిమాః 
ధ్రువాదిషు తు బేరేషు శ్రీభూమ్యౌ దేవపార్వగే. 

వైకుంఠమార్గసంచారా నీలా నిత్యసమాశ్రితా 

శ్రీభూమ్యోస్ట్రాపనం పూర్వం దేవేశేన సహోదితమ్. 

దేవిభ్యాం రహితే దేవే కుర్యాత్కాలాన్తరే పునః 

పృథ(క్రతిష్టాం శ్రీభూమ్యోః కుర్యాదాంగిరసోక్తివత్ 

శశి ఈ 

వీరలక్ష్మీరితి ప్రోక్తా పృథగాలయసంగతా 

ఆలయాద్దక్షిణే పారే కుర్యాత్తు పృథగాలయమ్. 

దశతాలేన మానేన కుర్యాద్దేవీం సలక్షణామ్ 

పద్మద్వయకరాం చైవ వరదా ఒభయధారిణీమ్. 

కిరీటముకుటోపేతాం సర్యాలంకారశోభితామ్ 

పద్మాసనే సమాసీనాం హేమాభాం సర్వమంగలామ్. 

గోదామన్యాం (ప్రకుర్వీత లక్ష్మీం తు విజయా 2భిధామ్ 

నవతాలేన మానేన కుర్యాదన్యాలయాశ్రితామ్. 

దక్షిణెన తు హస్తేన కల్లారం దధతీం తథా 
ప్రసారితేతరకరాం బద్ధథమ్మిల్లశోభినీమ్. 
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సర్యాలంకారసంయుక్తాం తిష్టన్తీమేవ కారయేత్ 

గోదా భూమ్యంశజా (ప్రోక్తా తన్మగ్రేణాచరే(త్రియాః. 

పాకలక్ష్మీస్సమాఖ్యాతా పచనాలయసంగతా 

అష్టతాలేన మానేన కుర్యాత్తాం పచనాలయే. 

పద్మద్వయాంచితకరాం వరదాభయధారిణీమ్ 

ఆసీనాం వా 2ధ తిష్టన్తీం కుర్యాద్భూషణ భూషితామ్. 

ద్వితీయ మండపద్వారే ద్వారలక్ష్మీం సమాచరేత్ 

పతంగపట్టికామధ్యే సర్వాలంకారశోభితామ్. 

పద్మద్వయాంచితకరాం వరదాభయధారిణీమ్ 

పద్మాసనే సమాసీనాం కిరీటాదివిభూషితామ్. 

గజౌతు పార్ణ్యయో; కుర్యాద్దేమకుంభకరౌ పునః 

సించన్హౌ తౌ మహాలక్ష్మీం' కుర్యాత్కుంభజలైస్తథా. 

శ్రీభూమ్యోర్వీరవిజయలక్ష్మ్యోరేవ విధీయతే 

(ధువబేరానురూపేణ బేరాన్తరసమర్భనమ్. 

త(ద్రూపం కౌతుకం కుర్యాదుత్సవాది యథేచ్చయా 

అన్యాసాం నైవ కుర్వీత (ధ్రువార్భామేవ కారయేత్. = 

పౌండరీకే ప్రధానా ఒగ్న హౌత్రం తత్ర ప్రశంస్య చ 

శ్రీభూమ్యోర్మూర్తిమంత్రైశ్చ (క్రమేణావాహనాదికమ్. 
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గోదాం కృష్ణ ప్రియాం లక్ష్మీం రుక్మిణీ'మితి చాహ్వాయేత్, 

ఆవాహన(క్రమేణైవ తన్మం(త్రైర్దుహుయా(త్కమాత్. 

ప్రతిష్టోక్షక్రమేణైవ సర్వం పూర్వవదాచరేత్. 

నవషట్సంచమూర్తీనాం విమానస్యాలయస్య చ. 

ద్విమూర్తిస్థాపనం తద్వ(త్రిమూర్తిస్థాపనం తథా 

అన్యేషాం పరివారాణాం స్థాపనం విధివచ్చరేత్. 

యద్యత్సమర్స్య తే వస్తు దేవేశస్య తు మన్దిరే 

తత్తత్సర్వం విధానేన (ప్రతిష్టాప్య సమర్సయేత్. 

అసంస్కృతం తు న గ్రాహ్యం న తద్దేవఫప్రియం భవేత్ 

భూషణాని చ వాసాంసి పాత్రాణ్యన్యత్పరచ్చదమ్. 

బేరా 2లంకారయోగ్యాని ధామా ఒలంకరణాని చ 

యథార్షం సంస్కృతాన్యేవ గృహ్లీయాత్సఫలం భవేత్. 

తత్త(ద్దవ్యాధిదైవత్యం దేవతామూర్తిమం(త్రకమ్ 

జుాహుయాత్సర్వమన్యచ్చ (ప్రతిష్టోక్తవదాచరేత్. 

ద్రవ్యా ౬ధిదేవతాకల్పస్సమ్యగుక్తో మయా ఖిలే. 

ఇతి శ్రీవైఖానసే భగవచ్చాస్తే భృగుప్రోక్రాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణా 2ధికారే సప్తదశో ఒధ్యాయ:. 

అభథా _ప్టాదళే3. ధ్యాయః. 

భగవదర్భనమ్ 

అథ వక్ష్యే విశేషణ విష్ణోరర్భనముత్తమమ్ 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికారః; 

'ప్రవః పాన్తమ' నేత్యాది (శ్రుతిభిర్విహితం తథా 
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యచ్చోక్తం గురుణా సూత్రే సమాసేన మహర్షిణా 
తేనైవ వివృతం శాస్త్రే సార్థకోటి ప్రమాణతః. 

అస్మాభిస్తు సుసంక్షిప్తం చాతుర్లక్షప్రమాణతః 
తదర్భన(క్రమం వక్ష్యే శుణుధ్వమృషిసత్తమాః 3 

వైఖానసేన సూ(త్రేణ నిషేకాది క్రియాన్సితః 

బుత్విగుక్తగుణో పీతస్సుపుష్టాంగస్పమాహితః. ౪ 

గృహస్థో బ్రహ్మచారీ వా భక్తైవా ఒర్భనమాచరేత్ 

(ద్రవ్యైరనేకైస్సంపాద్యం తథానన్తోపచారకై:. x 

అశక్యం విధివత్కర్తుం బ్రహ్మాద్యైరపి పూజనమ్ 
మనుషైః కిమువక్తవ్యం దరి(దైరదృఢాత్మభిః. ౬ 

యథాశక్తి తతః కుర్యాత్తస్మాద్బహుభిరర్భకైః 

బహుభిః పరిచారైశ్ళ తథై వాన్యపదార్ధిభిః, ౭ 

నిర్వర్యం పూజనం విష్టోత్చద్దాభక్తిసమన్వితైః 

తస్మాన్నవవిధా (గ్రాహ్యా అర్భకాః పరిచారకాః. ౮ 

ఉత్తమే తూత్తమం (ప్రోక్రమర్శకానాన్తు వింశతి: 

అశీతిః పరిచారాణాముత్తమే మధ్యమం తతః, ౯ 

పరిచారాణాం చతుష్షష్టిరర్భకాష్టోడశ స్మృతాః 

ఉత్తమే త్వధమం ప్రోక్రమర్భకా ద్వాదశ స్మృతాః ౧౦ 

పంచాశత్సరిచారాశ్ళ మధ్యమే చోత్తమం పునః 

చత్వారింశత్సరిచరాః పూజుకాశ్సాష్ట కీర్తితాః. ౧౧ 

మధ్యమే మధ్యమం ప్రోక్తమర్భకాష్టడుదీరితాః 
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పంచవింశత్సరిచరా మధ్యమే త్యధమం పున; 

చత్యారః పూజకాస్తత్ర పరిచారాస్తు షోడశ 
(తయో 2ర్భకాః పరిచరా నవ స్యురధమోత్తమే 
పూజకౌ ద్యా పరిచరాశ్చత్వారో 2ధమమధ్యమే 
ఏకో 2.ర్భకః పరిచరౌ ద్యౌ (ప్రోకావధమాధమే. 

ఆచార్యస్స్యాదుప ద్రష్టా దేవసాన్నిధ్యకారక; 
అర్భనాద్యభిలం కార్యం తన్నియోగేన కారయేత్ 
సహి కార్యస్య నిర్లేతా గోప్తా ధర్మస్యదేశిక; 
అర్భకో దేవదేవస్య కుర్యాన్న(న్రాసనాదిషు 
ఉపచారాననన్తాంశ్ళ విధినా శా(స్తచోదితాన్ 
అర్భకస్య సహాయస్సు కింకర; పరిచారక; 

బహుకార్యకర్యాతే (గ్రాహ్యాస్తు పరిచారకాః 
సమ్మార్ణనకరశైవ తథా న్యాదుపలేపకః, 

దీపోద్దీపయితా చైవ పాత్రశోధన కారకః 
పానీయ వాహక్య్చైవ పుష్పాపచయకారక; 

ధూపదీపాదికర్తా చ గన్లపీషణతత్సరః 
తత్తత్పరిచ్చదాహర్తా తథైవ బలివాహక,. 

ఏవమాదీని కార్యాణి కుర్వన్తి పరిచారకాః 
పాచక; పరిచారస్న్యాత్సృచనాలయసంగత; 

హవిష్పాకవిధానజ్ఞ శ్చౌచా 2ఒచారపరాయణ; 
ఏతాన్వైఖానసానేవ వృణేత్సర్యాన్ పదార్థిన; 
అలాభె తత్ర సర్వేషా మాచార్యం చార్చ కాన్సునః 
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వైఖానసానేవ వృణేన్నకుర్యాదన్యసూ(త్రిణః ౨౩ 

అవై ఖానస విప్రస్తు పూజయేదాలయే హరిమ్ 

స వై దేవలకో నామ సర్వ కర్మ బహిష్కృత: ౨౪ 

పరిచారాంస్తు వృణుయాదలాభే త్వన్యసూ(త్రిణః 

దీక్షితానే వస ద్యాత్తానాగమోక్తవిధానతః ౨౫ 

యజమానస్సదాధ్యాత్మరతో మోక్షార్థచిన్తకః 

ధని సర్వసమస్యాగీ భక్తియుక్తః ప్రసన్నధీః ౨౬ 

_ శాస్తోక్తేన విధానేన విఘ్లలాంఛనలాంఛితః 

దేవస్య నిత్వపూజార్థముత్సవార్థం విశేషతః ౨౭ 

తథాన్యవిభవార్థం చ దాపయేద్దనసంచయమ్ 

ఆచార్యజ్ఞాప్రతీక్షస్సాత్సూజకే హితచిన్తకః ౨౮ 

పరిచారే ప్రసన్నశ్ళ కింకరేషు దయాపరః 

తీర్హప్రసాదసేవీ చ నిర్మాల్యేషు కృతాదరః. ౨౯ 

ఇతి లక్షణసంపన్నాః ప్రభవన్వాలయార్చ్భనే 

అథార్భకః ప్రసన్నాత్మా పంచకాలపరాయణ:. 3౦ 

బ్రాహ్మే ముహూర్తే 'చోత్తాయ నారాయణమనుస్మరేత్ 

కృత్యా సూత్రోక్తవిధినా శౌచాదీని యథావిధి ౩౧ 

స్నాత్వా స్నానవిధానేన ధృత్యా ధౌతా 2.0బరే పునః 

ఊర్ల్యపుం|డ్రాణి సంధార్య విధినా కేశవాదిభిః. 3౨ 

ధృత్వా పవిత్రపద్మాక్షతు ళసీమణిమాలికాః 

ధృత్యోభయపవిత్రే చ తథా సన్హ్యాముపాస్య చ 33 

ఉష్మీషీణ చ పంచాంగభూషణై స్పువిభూషితః 
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సమాప్య నిత్యకర్మాణి మహామంత్రాదికం జపన్. 

అరుణం తు జపిత్సైవ నారాయణమతః పరమ్ 

(ప్రణమ్య యంత్రికాం చైవ కరాభ్యాం పరిగృహ్య చ. 

బాహ్యోళ్ళిరసి వా న్యస్య భక్త్యా పరమయా యుతః 

సంగతః పరిచారైశ్ళ యజమానేన సాదరమ్. 

సర్వవాద్య సమాయుక్త స్పర్వమంగలశోభిత: 

(క్రమమాణశ్ళనైర్విద్యాన్ దేవాగారం (ప్రతి (వ్రజేత్. 

'ప్రతిద్విష్లు'రితి ప్రోచ్య చా ఒలయం పరితః క్రమాత్ 

యుగ్మప్రదక్షిణం కుర్యాద్దేవదేవమనుస్మరన్. 

యుగ్మప్రదక్షిణం కుర్యాదయుగ్మం త్వాభిచారికమ్ 

అయుగ్మం తు పరీత్యా 2పి తథా 2.యుగ్మం ప్రణమ్య చ, 

ప్రేక్షేతోద్యన్తమాదిత్యం జపేద్దాదశసూక్తకమ్ 

ఛాయాలంఘనదోషస్తు న తత్ర స్యా(త్ర దక్షిణే. 

దేవా2గారం (ప్రవిశైవ తత్తన్మన్తమనుస్మరన్ 

ద్వారదేవాన్ ప్రణమ్యా 2థ 'నిరస్తం రక్ష మ(న్రతః. 

గృహీత్వా యనన్రికాం చైవ 'హిరణ్యపాణి' ముచ్చరన్ 
కవాటే తు సుసంయోజ్య “దివం” ఏతి సముచ్చరన్. 

కవాటోద్దాటనం కృత్వా |ప్రవిశేదన్తరం బుధః 

“అతో దేవా" ఇతి (ప్రోచ్య దేవం ఎక్ష్య ప్రణమ్య చ. 

పరిచారకమాహూయ దీపానుద్దీపయేత్రమాత్ 
ప్రణవం మం(త్రముచ్చార్య తత్ర కార్యం సమాచరేత్, 

త్రిస్సంప్రహార్య పాణిభ్యాం 'శామ్యన్వి' త్యాది చోచ్చరన్ 
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ఆదర్శం గాశ్ళ కన్యాశ్ళ హస్త్యశ్యాదీన్ శుభోదయాన్. 

బ్రాహ్మణాన్వేదవిదుషో నర్తకాం శ్రైవ గాయకాన్ 

దేవస్య పురతస్థాప్య ముఖమండప ఏవ వా. 

ప్రచ్చన్న పటముద్యాస్య కృత్వా నీరాజనం తథా 

సర్వవాద్యసమాయుక్తం దర్శయేద్దరయే ముదా. 

ధారోష్టం చైవ గోక్షీరం నవనీతం సశర్కరమ్. 
దేవేశాయ నివేద్యా ఒథ కుర్యాద్యవనికాం పునః. 

“భూః ప్రపద్యే” సముచ్చార్య' దేవేశం (ప్రణమేను శ్రహుః 

'పరం రం' హేతి మంత్రేణ శయనస్థం (శ్రియః పతిమ్. 

'భూరసి భూ” రితి ప్రోచ్య జీవస్తానే నివేశయేత్ 

తస్మిన్ కాలే తు యే భక్త్యా సేవన్తే పురుషోత్రమమ్. 

తేషాం పుణ్యఫలం వక్తుం న శక్యం త్రిదైరపి 
తతళ్ళిషృం సమాహూయ వినయాన్ని తమాదరాత్. 

సమ్మార్దనాదికర్మాణి గురుస్తస్మై సమాదిశేత్ 

'అవ ధూత' మితి (ప్రోచ్య గర్భగేహాది సర్వతః. 

మార్దన్యా మార్దయే చ్చిష్యః ప్రాదక్షిణ్యక్రమేణ వై 

పాంస్వాదీన్ పరిహృత్యాపి (ప్రాకారాన్తం చ సర్వశః. 

'ఆళా' స్వితి సముచ్చార్య గోమయేనోపలేపయేత్ 

పంచగవ్యైస్తు సంప్రోక్ష్య రంగవల్లీస్సమాచరేత్. 

'ఆ మా వాజస్య” మంత్రేణ యథోక్తేన విధానతః 

సర్వాణ్యపి చ పాత్రాణి శోధయేత్సుమనోరమే. 

తోయసం[గ్రహణార్థం తు నియుక్తః పూజకేన తు 
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ఘటమాదాయ శిష్యస్తు 'దుహతాం దివి ముచ్చరన్. 

నదీతటాకకూపానాం పూర్వా 2.లాభే పరం (వ్రజేత్ 

ఉపస్థాయ జలం స్మృత్వా జాహ్నవీం లోకపావనీమ్. 

'ఆద్యమభిగృహ్హా మోతి చాప్పవిత్రేణ వాససా 

గృహీత్యోత్సూతమాధావం గాయత్రీముచ్చరన్ పునః. 

అలంకృత్య ఘటం సమ్యక్ క్షామేనాచ్చాద్య తను శ్రఖమ్ 

గజే శిరసి వా క్షిప్వా సర్వవాద్యసమాయుతమ్. 

పునరాలయమావిశ్య కృత్వాచైవ (ప్రదక్షిణమ్. 

'సోమం రాజాని ముచ్చార్య గర్భగేహేతు దక్షిణే. 

విన్యసేచ్చ తతః కుంభం (త్రిపాదోపరి "శోభితే 
ఏలోశీరాదిచాహృత్య గన్టద్రవ్యం యథాఎధి. 

దద్యాదర్భకహస్తే తు గృహీత్వా తత్తు పూజకః 
పూర్ణకుంభే తు నిక్షిప్య తోయం తదధివాసయేత్. 

అలాభే కుశదూర్వైర్యా తుళసీదలమి్రితైః 

అభిమృశ్య తతః కుంభ 'మిదమాపళ్ళివా' ఇతి. 

సూత్రోక్తవిధినా కృత్వా పుణ్యాహం విధివత్తదా 

'శుచీ వో హవ్య' మంత్రేణ సంభారాన్ ప్రోక్షయేత్కమాత్. 

శోధయిత్యాతు నిర్మాల్యం 'నశ్యన్తు జగతా' మితి 

'అహమేవేద" ముక్త్వా తు పీఠపుష్పం చ శోధయేత్. 

'పూతస్తస్య' సముచ్చార్య వేదిమద్భిస్సుశోధయేత్ 
ధ్రువస్య పాదపుష్పస్తు విష్ణుగాయ(త్రియా తథా. 
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పంచభిర్మూర్తిమం(తైశ్ళ దత్వా దేవం ప్రణమ్య చ 

దేవనిర్మాల్యశేషేణ విష్వక్సేనం ఎభూష్య చ. ౬౭ 

అన్యన్నిర్మాల్యమాదాయ శుచిస్టానే 2ప్పు వా క్షిపేత్ 

పూజనార్జాంళ్ళ సంభారాన్ యథాశక్తి సుసంభరేత్. ౬౮ 

తతస్సమాహితో భూత్వా సంభారార్భనమారభేత్ 

తత్తత్హానేషు పాత్రాణి యథార్హం స్టాపయేద్చుధః. ౬౯ 

స్నానార్థమగ్నికోణే స్యాదర్భ్యార్థం నైర్బుతే 2పి చ 

పాద్యార్థం వాయుదేశే స్యాదాచమార్థమథేశకే. ౭౦ 

శుద్ద్యర్థమేకం మధ్యే తు పంచపాొ(త్రమిదం (క్రమాత్ 

త్రిపాధోపరి నిక్షిప్తే విశాలే తామ్రభాజనే.. ౭౧ 

'అగ్నిశ్ళు' చీతి మనన్రేణ స్ట్థాపయేచ్చ హరిం స్మరన్ 

కుర్యాచ్చ పాత్రసంస్కారం శోషణాది యథావిధి. ౭౨ 

ఉద్దరిణ్యాం గృహీత్వా తు ప్రణవేన జలం తదా 

నిక్షిప్య తుళసీం తస్యాం పుష్పం వా ధారణం చరేత్. ౭3 

వారికుంభముఖే బ్రహ్మా తదధో రుద్ర ఈరితః 

వరుణస్తు జలే ధ్యేయ స్తథైవావాహనం చరేత్. ౭౪ 

త్రిపాదే చం(ద్రమావాహ్య చాదిత్యం చోర్ష్యభాజనే 

వసిష్టసోమయజ్ఞాంగావిందుం చన్దం (క్రమేణ వై. ౭౫x 

ఆగ్నేయాది(క్రమేళైవ పంచపా(త్రేషు చాహ్వయేత్ 

కర్ఫూరోశీరకం చైవ గంధానేలాలవంగకమ్. ౭౬ 

_ స్నానద్రవ్యమిదం ప్రోక్తం స్నానపాత్రే తు నిక్షిపేత్ 

విష్ణుపర్లం పద్మదలం దూర్యాం శ్యామాకమేవ చ. ౭౭ 
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ప్రాద్య(ద్రవ్యాణి సంపాద్య పాద్యపాత్రే తు నిక్షిపేత్ 

కుశా 2క్షతతిలద్రహియవమాషాం స్తథైవ చ. 

ప్రియంగూంశ్షైవ సిద్దార్దానర్యపా(త్రే తు నిక్షిపేత్ 

ఏలోశీరలవంగాదీం స్తక్కోలానీతి చ (క్రమాత్, 

క్షి పేదాచామపా(త్రే తు శుద్దతోయే తతః (క్రమాత్ 

పుష్పాణి గంధాన్విన్య స్వే ద్యథాలాభమథాపి వా. 

అలాభే తత్తదుచ్చార్య తుళసీం వా వినిక్షిపేత్ 

'ధారా' స్వితి చ మంత్రేణ పాత్రాణ్యద్భిః ప్రపూరయేత్, 

“ఇదమాపళ్శివాః” (ప్రోచ్య సురభిము(ద్రాం (ప్రదర్శ్య చ 

పాత్రాభిమంత్రణం కుర్యాద్దశదిగ్సంధనం చరేత్. 

విష్ణుగాయ(త్రీముచ్చార్య తత్రకార్యం సమాచరేత్. 

ఘంటాయాం చైవ (బ్రహ్మాణం నాదే వేదాన్ సమర్శ్భయేత్. 

తజ్జిహాయాం షడాస్యస్తు సూత్రే నాగాంత్సమర్భయేత్ 

ఊర్చే వీశం చ శంఖారీ పార్ప్వయోస్తస్య చార్భయేత్. 

నాళే చైవ మహాదేవమితి ఘంటా ఇధిదేవతాః 

త్రిపాదస్యోత్తరే స్థాప్య విమలన్తు పత(ద్లహ. 

వరుణం శంఖకుక్షౌ తు మూలే తు పృథివీం తథా 

ధారాయాం సర్వతీర్ణాంశ్చ శంఖే చన్లం సమర్చయేత్, 

ఉద్దరిణ్యాం చ పానీయపా(త్రే సోమమథార్చయేత్ 

ఆసనే ధర్మమావాహ్య ప్లోతే త్వష్టారమేవ చ, 

అంబరే సూర్యమావాహ్య చోత్తరీయే నిశాకరమ్ 

భూషణే షణ్ముఖం చైవ యజ్ఞ సూత్రే నిశాకరమ్. 
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పుప్పే పుల్లం తథా గనే ముఖవాసే చ మేదినీమ్ 

అక్షతే కాశ్యపం ధూపే బృహస్పతిమథాహృయేత్, 

దీపే శ్రియం ఘృతే సామ తైలే పిత్తాంత్సమర్భయేత్ 

ఉపధానే తథా ఛత్రే పాదుకే శేషమర్భయేత్. 

యన్తి కాయాం చ మార్తాండం సిద్దార్థే సోమమర్చయేత్ 

కుశా 2(గ్రే జాహ్నవీం చైవ తిలేషు పిత్సదేవతాః. 

తండులే రవిమావాహ్య దర్శి చావాహయెద్యజుః 

నీరే ఒథర్యాణమావాహ్య మధుపర్కే బుచం తథా. 

మా(త్రాయాం శర్యమావాహ్య హవిఃపాత్రే దివాకరమ్ 

హవిష్న పద్మగర్భం చ పానపాత్రే నిశాకరమ్. 

ఉపహారాదిపా(త్రేషు దివాకరమథార్భయేత్ 

చ్యేష్టామావాహ్య మార్దన్యాం నర్తకే శర్వమర్భయేత. 

గాయకే సామవేదం చ నందీశం వాదకే ఒర్భయేత్ 

పాంచజన్యం చ శంఖే తు గణికాస్వప్పుర (స్రియః, 

గరుడం పరిచారేషు సమావాహ్య తతః (క్రమాత్ 

అను క్రేషు తు (ద్రవ్యేషు విష్ణుమావాహ్య కారయేత్. 

తత్త ద్దవ్యా 2ధిపం స టౌ తత్త ద్రవ్యసమాపతః 

తత్తద్దవ్యధరత్వేన చతుర్శిర్విగ్రహైర్యజేత. 

తత్తత్కర్మసు కాలే వై యథార్హముపయోజయేత్ 

తత్కాలే ప్యథ వా 2వాహ్యాతస్మిన్ కర్మణి యోజయేత్. 

తతో 2ర్భకః ప్రసన్నాత్మా ధ్యాత్యాత్మానం జనార్హనమ్ 

దేవస్య దక్షిణే భాగే కూర్మపీఠే సమాహితః. 
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130 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా స్తే, భార్లవే 

బింబార్హ 0 సంస్థితో వా2పీ సమాసీనో 2థ వా పునః 

ధ్యాత్వా ధ్యానవిధానేన జప్వాచార్యపరంపరామ. 

యోగశాస్తోక్తమార్షేణ ప్రాణాయామాదికం చరేత్ 

భూతశుద్దిం విధాయాదౌ న్యాసానన్యాంత్సమాచరేత్, 

అకారాదిక్షకారాన్తమక్షరాణి యథావిధి 

సర్వత్ర సస్త్రిషు న్యస్య (బ్రహ్మన్యాసం సమాచరేత్. 

బ్రహ్మ బ్రహ్మా న్తరాత్మేతి హృదయం చా 2భిమర్భయేత్ 

'ద్యౌర్వార'సీతి చోచ్చార్య మూర్జానం చాభిమర్శయేత్. 

“లిఖే ఉద్వర్తయా' మోతి స్పృశేచ్చైవ రిఖాం తథా 

'దేవానామాయుధై'రుక్వా కవచం బన్హయే త్తతః. 

'నారాయణాయ విద్మహ' ఇతి దశదిగ్భన్దనం చరేత్ 

'సుదర్శనమ' భీత్యుక్వా దక్షిణే తు సుదర్శనమ్ 

'రవిపాిమితి వామే చ శంఖం చ బిభృయాత్కరే 

'సూర్యోసి చంద్రో సీ” త్యుక్యా నేత్ర యోర్షక్షవామయోః 

సూర్యాచం[ద్రమస్యో్ళోవ మండలే సన్న్యసేద్భుధః 

ఆహురణ్యం విధిం యజ్ఞం బ్రహ్మాణం దేవేన్ష' మిత్యపి 

అంగుష్టాదికనిష్టాన్లం కరన్యాసం సమాచరేత్ 

'అన్తరస్మిన్నిమ' ఇతి (బ్రహ్మాణం చ హృది న్యసేత్ 

ప్రాణానాయమ్య సంకల్ప్య తిథివారాదిక్షీర్తయేత్ 

తతో మం(త్రాసనం విద్వాన్ సంకల్స్య చ యథావిధి 

'ప్రతద్విష్ణుస్సృువతే'తి తథా 2స్త్వాసన'మిత్యపి 

పుష్పదర్భకుశేప్వేకం పీఠాన్తే చా 2సనం దదేత్ 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

'విశ్వాధికానా'మిత్యుక్వా స్వాగతం తు సమాచరేత్ 

'మనో ఇఒభిమన్హా'మ(న్తేణ దేవేశమనుమాన్య చ 

“త్రీణి పిదేతి మంత్రేణ దద్యాత్సాద్యం పదద్వయే 

'ఆమావాజస్య' మంత్రేణ స్పృశ్యమర్హ్యం ప్రదాయ చ 

దేవస్య దక్షిణే హస్తే స్పృశ్యం స్పృశ్యార్థ్యముచ్యతే 

శన్నోదేవి'రితి (ప్రోచ్య దద్యాదాచమనీయకమ్ 

దేవస్య త్వేతి మంత్రేణ చాదర్శం దర్శయేత్తతః 

అన్నాద్యాయ సముచ్చార్య దన్తధావనమాచరేత్. 

హిరణ్మయం వా రౌప్యం వా దన్తకాష్ట్రం షడంగులమ్ 

బౌదుంబరం వా సంపాద్య యథాలాభం సమాచరేత్ 

'ఇదం బ్రహ్మేతి మంత్రేణ జిహ్యాశోధనమాచరేత్ 

'యన్న్మే గర్భ సముచ్చార్య గండూషం క్షాళనం తథా 

'శన్న దేవిరితి ప్రోచ్య దద్యాదాచమనం తతః 

'విచక్రమే' సముచ్చార్య ముఖవాసం (ప్రదాపయేత్ 

పూర్వవ(స్తం విసృజ్యైవ పరిధాప్యా ఒన్యవాససా 

(గ్రీవాయాః పృష్టతః కుర్యాదవకుంఠనమాదరాత్, 

కేశాన్వికీర్య మంత్రజ్ఞో వామభాగే చ సుస్థితః 

'ఉపానహా'వితి (ప్రోచ్య పురస్తాత్సాదుకే న్యసేత్ 

'భూః ప్రపద్యే' సముచ్చార్య ప్రణమ్య జగతాం పతిమ్ 

పరం బ్రహ్మేతి మంత్రేణ సమాదాయ తు కౌతుకమ్. 

స్వస్తిసూక్తం తతో జప్త్యా 'ప్రతద్విష్టురితి (బ్రువన్ 

స్నానపీఠే సుసంస్థాప్య పాద్యమాచమనం దదేత్ 
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132 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా(స్తే, భార్గవే 

అతో దేవాదిమం|తైస్తు తైలమాలిప్య మూర్దని 

తథైవ విష్ణుగాయ(త్రా సర్వా ఒంగాణ్యనులేపయేత్ 

పరిలిఖిత'మితి మగ్రేణ సర్యాంగమపి శోధయేత్ 

అమ్హేన ఖండశీకేన శర్కరాభిర్యథోచితమ్ 

అలకాశోధనం కుర్యా వ్ఫీపత్రామలకాంబునా 
శాలిపిష్టేన గంధాద్యైరంగశోధనమాచరేత్ 

విశదం శోధయిత్యా తు సంస్నాప్యోష్టేన వారిణా 

'వారీశ్చత(స్ర' ఇత్యుక్త్వా శుద్దోదైరభిషేచయేత్, 

'నమో వరుణ” ఇత్యుక్త్వా గోక్షీరెరభిషేచయేత్ 

'భూరానిలయ'మంతత్రేణ స్నాపయేద్గన్దవారిణా 

'అగ్నిమోళే'సముచ్చార్య మధునా స్నానమాచరేత్ 

సినివా'లితి మనన్రేణ హారిద్రోదకసేచనమ్ 

తత్తద్దవ్యాన్తరే చైవ భవేచ్చుద్దోదకాప్లవ: 

పునర్గంధోదకెనైవ 'గంధద్యారా'ముదీర్య చ 

స్నాపయేద్దేవదేవేశం తూర్యఘోషపురస్సరమ్ 

చతుర్వేదాదిమం(తైశ్స శుద్దోదై స్నాపయేత్సునః 

'మి(త్రస్సుపర్ష ఇత్యుక్త్వా విమృజ్య ప్రోతవాససా 

పూర్వవ(స్తం విసృజ్యైవ పరీధాప్య తథేతరత్ 

పాద్యమాచమనం దద్యాత్సూర్నొక్తేన విధానతః 

ప్రణమ్య దేవదేవేశం దత్వా పుష్పాంజలిం తతః. 

'భూరసి భూ'రిత్యుచ్చార్య జీవస్థానే నివేశయేత్ 
“త్రిర్వవ'మంత్రముచ్చార్య దృశ్యార్యన్తు సమర్పయేత్. 
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ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

త్రతః (ప్రోక్ష్య ధ్రువస్థానం గాయ్రీమ(న్రముచ్చరన్ 

సంయుక్త మేత'దుచ్చార్య (ధ్రువకౌతుకయోస్తతః. 

సంబంధార్థం న్యసిత్కూర్భం కౌతుకా(గ్రం విధానతః 

గాయత్రా (ధ్రువపీఠన్తు ప్రోక్ష్య శుద్దేన వారిణా, 

“విష్ణవే నమ' ఇత్యుక్త్యా దేవదేవమనుస శరన్ 

(ధ్రువస్య పాదయోర్మరధ్యే పుష్పన్యాసం సమాచరేత్. 

(ప్రాగాది చ న్యసేత్తత్ర ప్రాదక్షిణ్య(క్రమేణ వై 

చతుర్హ్య స్తేన పుష్పాణి పురుషం సత్యమచ్యుతమ్. 

అనిరుద్దమితి ప్రోచ్య మహాదిక్టు చతుర్షు చ 

ఆగ్నేయాది తథా న్యస్యేద్విదిక్షు చ (క్రమేణ వై. 

కపిలం చైవ యజ్ఞం చ నారాయణం పుణ్యమేవ చ 

ప్రథమావరణం చైతద్వితీయావరణే తతః 

పూర్యోక్తేన క్రమేణైవ వారాహం నారసింహకమ్ 
వామనం 'త్రివిక్రమం చైవ సుభద్రం చ తతః పరమ్. 

ఈళశితాత్మానమిత్యుక్యా సర్యోద్య్వహమతః పరమ్ 

సర్వవిద్యేశ్వరం చేతి సమభ్యర్చ్యేద్బహిరు ఖాన్. 

తృతీయావరణే తత్తద్దిగీశాంశ్ళ సమర్భయేత్ 

శ్రీభూమ్యోర్మూర్తిమం తైశ్చ దేవ్యోరపి సమాచరేత్. 

ఏవం (ధ్రువస్య పీఠే తు పుష్పన్యాప ఉదాహృతః 

అథ కౌతుకపీఠే తు పూర్వోక్తేన క్రమేణ వై. 

ప్రాచ్యాం సుభద్రమావాహ్య హయాత్మకమతః పరమ్ 

రామదేవం పుణ్యదేవం సర్వం చైవ సుఖావహమ్. 
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134 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా'స్తే భార్గవే 

సంవహం సువహం చేతి ప్రథమావరణే 2ర్భయేత్ 

ద్వితీయా వరణే తద్వన్మిత్ర మత్రిం శివం తతః. 

విశ్వం సనాతనం చైవ సనననమతః పరమ్ 

సనత్కుమారం సనకమర్శయేచ్చ బహిర్ముఖాన్. 

తృతీయావరణే తద్వల్లోకపాలాంత్సమర్చయేత్ 

'ప్రణవాది నమో ఇన్తం స్యాదర్భనం న్యాస ఉచ్యతే. 

ఏకాదశభిరష్టాభిరుపచారై స్తథార్భయేత్ 

తత్ర దేవ్యోశ్చ విధినా ధ్రువదేవ్యోరివాచరేత్. 

మార్కండేయం భృగుం చైవ దేవదక్షిణవామయోః 

బ్రహ్మాణం శంకరం తద్వద్భిత్తిపార్మే సమర్భయేత్. 

దేవేశాభిముఖానేతాన్యథావిధి సమర్బయేత్ 

ద్వారార్భనం సమారభ్య శిష్యః కుర్యాద్దురూదితః. 

ద్వారే ద్వారే ద్వారదేవాన్ ద్యారపాలాంత్సమర్భయేత్ 

విమానపాలాన్ లోకేశాం స్తథా చైవా ఒనపాయినః. 

పరివారాం స్తథాన్యాంశ్ళ విష్ణుభూతాన్రమేవ చ 

తత్తన్నామ్నా సమభ్యర్య 'భూరానిలయ' మ।న్రతః. 

ద్వారప్రక్షాళనం కృత్వా దక్షిణే మధ్యవామయోః 

ధర్మం జ్ఞానమథైశ్యర్య మావాహ్య సుసమర్భయేత్. 

సర్వత్ర ద్వారవామే తు రక్షార్థం శాన్తమర్భయేత్ 

తతో యవనికాం కుర్యాద్దారే క్షౌమాదినిర్మితామ్. 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికార; 

(స్తియళ్ళూద్రాస్తు పతితాః పాషండా వేదనిన్షకాః 

దేవతాన్తర భక్తాళ్ళ పాపరోగాదిపీడితాః. 

అభిశస్తాళ్చ యే పాపాళ్ళాస్రేషు తు వినిందితాః 

పూజాకాలే తు నార్హన్తి సేవితుం హరిమవ్యయమ్. 

ధ్యానమావిశ్య తత్కాలే పూజకస్సుసమాహితః 

ఆత్మసూక్తం జపిత్సైవ సాక్షాన్నారాయణో భవేత్, 

విష్ణుం వ్యాపినమాత్మాన మఖండానంద చిన్మయమ్. 

రుక్మాభం రక్తనేత్రాస్య పాణిపాదం సుఖోద్వహమ్. 

కిరీటహారకేయూరకుండలాంగదభూషితమ్ 

శంఖచక్రధరం దేవం వరదా 2భయ చిహ్నితమ్. 

శ్రీవత్సాంకం మహాబాహుం కౌస్తుభోద్భాసితోరసమ్ = 

శుకపింఛాంబరధరం |ప్రలంబ(బ్రహ్మసూ(త్రిణమ్. 

దివ్యాయుధపరీవారం దివ్యభూషావిభూషితమ్ 

దేవీభ్యాం పరివారైశ్ళ సేవ్యమానం జగత్సతిమ్. 

ధ్యాయేత్సన్నిహితం బింబే నారాయణమనామయమ్ 

యథాబేరం తథా థాత్వా న్యాసకర్మ తతళ్ళరేత్. 

'సువర్భువర్భూ'రిత్యుక్తా మూర్తి నాభౌ చ పాదయోః 

బింబస్య వ్యాహృతీర్చ్య స్యేద్యాహృతిన్యాస ఉచ్యతే. 

' పాదయోరన్తరే పీఠే యకారం చ తతో న్యసేత్ 

అకారం హృదయే న్యస్య చాదిబీజం తతః పునః. 
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136 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

ఆవేష్ట్య ప్రణవేనైతాన్ ప్రణామం పునరాచరేత్ 
పుష్పగన్హాక్షణైర్యుక్తం శుద్దోదైరభిపూరితం 

ప్రణిధిం చోర్షముద్దృత్య దీపాద్దీపమివ (క్రమాత్ 
ఇదం విష్ణ్లురితి' (ప్రోచ్య 'చాయాతు భగవా'నితి, 

ప్రణవాత్మకమవ్యక్తం దివ్యమంగళవి[గ్రహమ్ 
ధ్రువాత్రణిధితోయే తు కూర్చేనావాహయేద్దరిమ్ 

తద్వ్యాప్తం తోయమాదాయ కౌతుకస్య తు మూర్చ ని 

ప్రణవేన సమా(స్రావ్య కూర్చేనావాహయేద్లురుః 

మూర్తిమం(త్రాంత్సముచ్చార్య తత్ర కార్యం సమాచరేత్ 

దేవ్యౌ చైవ తథా ఒవాహ్య సమ్యగభ్యరయేద్బుధః 

తథై వావాహయేద్విద్యాన్ విధినా చోత్సవాదిషు 
కౌతుకాద్భ్బలిబేరస్య కేచిదావాహనం విదుః. 

_ అలంకారాసనం పశ్చాత్సంకల్స చ యథావిధి 

ఆసనం మం|త్రవద్దద్యాద్దేవేశమనుమానమేత్. 

పాద్యమాచమనం చా 2పి దద్యాత్యూర్యోక్తమంత్రతః 

'తేజోవత్స్యావిమంత్రేణ వస్త్రం క్షౌమాదిచార్చయేత్. 

'భూతో భూతేషు" మంత్రేణ భూషణైశ్ళ విభూష్య చ 

'సోమస్య తనూర'సీత్యుక్షా ధారయేదుత్తరీయకమ్. 

అష్టాక్షరేణ మనన్రేణ చోర్ష్యపుండ్రం చ ధారయేత్ 

'అగ్నిం దూతమి'తి ప్రోచ్య యజ్ఞసూత్రం సమర్పయేత్. 

'తద్విష్టోరితి మన్రేణ పుష్పాద్ద్యైః పూజయేత్తతః 

మూర్తిమం(త్రాంత్సముచ్చార్య కేశవాదిభి రేవ వా. 



ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

అష్టోత్తర శతైస్తద్వ దష్టోత్తరసహ స్రకైః 
అనన్రైర్నామభిః పూజ్యో 2.నన్తనామా భవాన్ హరిః, 

'తద్విప్రాస'ఇతి (ప్రోచ్య చన్దనేనా ఒనులేపయేత్ 

'పరోమాత్ర'యేత్యుచ్చార్య ధూపమాఘాపయేత్తతః 

“విష్ణోః కర్మాణి" మంత్రేణ దీపం తస్మై ప్రదర్శయేత్ 

'త్రిర్దైెవి ఇతి మంత్రేణ దద్యాదర్హ్యం చ పూర్వవత్ 

ఉపచారేషు సర్వేషు పియమర్థ్యం హరేస్స్మృతమ్ 

తస్మాన్ని వేదయేద్దీమాన్ మధుపర్కోపమం శుభమ్. 

ఆచమనన్తు తస్యాన్తే పూర్వమ।న్రేణ కారయేత్ 

ద్రోణతండులమాదాయ తదర్హం పాదమేవ వా. 

తండులార్దతిలైర్యుక్తం ముఖవాసఫలాన్వితమ్ 

గృహీత్వా కాంస్యపా(త్రే తు దేవస్యా గ్రే నిధాయ చ 

దర్శయేడద్దేవదేవస్య “సోమం రాజానిముచ్చరన్ 

దేవార్సితైస్తు నిర్మాల్యైః పూజయిత్వా ఒర్భకం తతః. 

'ఘృతాత్స'రీతి మంత్రేణ దర్శయిత్యా కరం హరేః 

అర్భకాయ (ప్రదేయం స్యాన్మాత్రాదానమితి సృృతమ్ 

బహుశో దక్షిణాం దద్యాద్దానసాద్ద్గుణ్యసిద్దయే. 

'దేవస్య'త్వేతి మ(న్రేణ పరిగృహ్య తదర్భకః 

ఉపయుంజ్యాత్కుటుంబాక్హి స హి దాయహరో హరేః 

దేవద్రవ్యోపభోగే తు యశ్ళా(స్రెర్టోష ఈరితః. 

వైఖానసానాం తద్దోషో నా 2స్తి దేవప్రసాదతః 

ప్రణమ్య దేవదేవేశం మంత్రే ర్వేదాదిసంభవైః 
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స్తోతైశ్ళ్చ వివిధైస్సుత్వా పాదే పుష్పాంజలిం క్షిపేత్ - 

దర్శయేద్వివిధాకారాన్ దీపాన్మంత్రేణ తత్ర తు, ' 

కుంభదీపం. సమాదాయ దేవాగ్రే తు వినిక్షిపేత్ 

వారాహం నారసింహం చ వామనం చ త్రివిక్రమమ్. 

దలేష్వభ్యర్య విధినా దీపే లక్ష్మీం సమర్చయేత్ 

వర్తికాయాం శ్రియం చైవ ధూమే 2భ్యర్య భవం తథా 

ప్రోక్షోపచారైరభ్యర్భ్య పుష్పగన్టాదిభిః (క్రమాత్ 

. 'శుభ్రా జ్యోతిరితి ప్రోచ్య కరాభ్యాం పరిగృహ్య చ. 

ప్రదక్షిణం (త్రివారం తు దర్భయన్ (భ్రామయేద్దరిమ్ 

సర్వవాద్యసమాయుక్తం తం దీపం పరిగృహ్య చ 

శిష్యో వా గణికా వాపి దేవా ఒగారం పరీత్య చ 

విసృజేచ్చైవ తం దీపం పృష్ట యూథాధిపస్య చ 

తద్దీపదర్శనాన్దూణామాయు శ్రీపుత్రసంపదః 

సంభవన్తి న సన్దేహో విష్ణోర్నీ రాజనం హి తత్. 

చితైళ్ళ వాలవ్యజనై స్తత్కాలే వీజయేద్గురుః 

దర్పణం చామరం ఛత్రం వ్యజనం చతురంగకమ్. 

నృత్తం గీతం చ వాద్యం చ వైష్ణవం మంత్రముచ్చరన్ 

దేవస్య దర్శయిత్యా తు స్తోత్రం వేదైః (క్రమాచ్చరేత్ 

తథా నానావిధైస్తో తైశ్ళావయేదచ్యుతం హరిమ్ 

అనుక్తం చైవ యత్సర్వమూహయిత్వా సమాచరేత్. 

శ్రీభూమ్యోర్డదయే న్యస్య తత్తద్బీజాక్షరం పృథక్ 
తత్ఫూక్తాభ్యాం షోడశోపచారైరభ్యర్భయే(త్కమాత్. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

ఉత్సవాదేశ్ళ పూర్యోక్తం సర్వమర్భనమాచరేత్ 

తతోభోజ్యాననం చైవ సంకల్ప్య చ యథావిధి. 

ఘృతం మధు గుడం చైవ పయో దధి సమన్వితమ్ 

ప్రస్థమా(త్రం తు సం[గ్రావ్యాం మధుపర్కమిహోచ్యతే. 

'యన్మధునే' తి మంత్రేణ మధుపర్కం నివేదయేత్ 

పశ్చాదాచమనం దత్త్వా శిష్యం కార్యే నియోజయేత్. 

“అథా 2వనీద'మం(త్రేణ శోధయిత్వా స్థలం తతః, 

మండలం చతురశ్రం చ కారయేత్సరిచారకః. 

హవిః పా(త్రాణి సంశోధ్య రవిమభ్యర్భ్య తేషు వై 

అభిఘార్య ఘృతేనైవ హవిస్తత్ర తు నిక్షిపేత్ 

'అమృతోపస్తరణమ' సీతి కార్యం సమాచరేత్. 

ఉపదంశాదికం తత్ర గుడం దధిఫలాని చ 

నిక్షిప్య విష్ణగాయ(త్రా పృథక్సాత్రేష్వసంకరమ్ 

“యత్తే సుసీమి మన్రేణ గోఘృతేనా ఒభిఘార్య చ 

దేవస్యా (గ్రే తు నిక్షిప్య త్రిపాదేషు యథావిధి 

హవిరర్పణకాలే తు న సేవ్యో హరిరుచ్యుతే, 

తసా ద్వెఖానసాన్ హిత్వా బ్రాహ్మణా అన్యసూత్రిణ: 

న విశేయుస్తథా 2న్యే చ తత్కాలే విష్ణమందిరమ్. 

కవాటం బన్హయేత్పశ్ళాత్ ఘంటానాదం చ కారయేత్ 

తూర్యఘోషాదికం కుర్యాన్సదువాద్యప్రయో హరిః. 

తతో 2ర్భకః ప్రసన్నాత్మా దేవదేవమనుస్మరన్ 

హవిః పాత్రేషు తుళసీం నిక్షిప్యా ఒష్టాక్షరేణ తు. 
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పుషెరభ్యర్య సం ప్రోక్ష్య ప్రణవైః పరిషిచ్య చ 
అభిమృశ్యాన్న సూక్తేన సురభిముద్రాం ప్రదర్శ్య చ. 

'తదస్య ప్రియ'మిత్యుక్వా అపూపం చ నివేదయేత్, 

'సుభూసయంభూ'రిత్యుక్వా అపూపం చ నివేదయేత్ 

పృథుకాదీని చాన్యాని 'విశ్శభేషజ'మ(న్తతః 
అపక్యాని చ వస్తూని సర్వమష్టాక్షరేణ తు. 

“ఇదం విష్ణు'స్సముచ్చార్య పానీయం స్వాదు శీతలమ్ 

నివేదయిత్యా గండూషం పాద్యమాచమనం దదేత్, 

'ఘృతాత్స'రీతి మంత్రేణ మఖవాసం (ప్రదాపయేత్ 

విష్ణుగాయ(త్రిముచ్చార్య దద్యాత్పుష్పాంజలిం తతః. 

నిత్యాగ్నికుండే ఛుల్గ్యాం వా పరిషిచ్య చ పావకమ్ 

చరుణాజ్యేన జాహుయాస్మూ ర్రిమం(టైః (క్రమాద్బుధః 

దేవ్యాదిభ్యస్తథా హుత్వా వైష్ణవం చ యజేత్కమాత్ 
పుష్పన్యాసోక్తదేవేభ్యః పాషన్ దానాం తథైవ చ. 

'త్రికాలేషూత్తమం |ప్రోక్రమధమం (ప్రాత రేవ హి 
ప్రాతర్మధ్యాహ్న యోశ్చైవ మధ్యమం హోమలక్షణమ్. 

రక్షేదగ్షిమవిచ్చిన్నమశక్తో యశ్చ రక్షితుమ్ 

సమిధ్యాత్మని వా ఒరోప్య ప్రణీయాహరహర్యజేత్. 

తతో యాత్రాసనం విద్వాన్ సంకల్ప్య విధినా బుధః 

(ప్రోక్షా ౬లంకృత్య చాదాయ రథం వా చతురన్తరమ్. 

బలిబేరం సమారోప్య సర్వాలంకారసంయుతమ్ 

'రథన్తరం” సముచ్చార్య తత్ర కార్యం సమాచరేత్. 
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'యోగేశం పరం(బ్రహ్మాణం పరమాత్మానమిత్యపి 

భక్తవత్సల'మిత్యుక్వా మూర్తిమం|తైస్తథా హరిమ్ ౨౧౯ 

నారాచరజ్ఞా సుదృఢం బన్హయే(ద్రహసి (క్రమాత్ 

'విష్ణుస్త్వ్యా'మితి మగ్రేణ పాదౌ సృష్ట్యా నమేన్ముహుః ౨౨౦ 

'సోమం రాజాన'ముచ్చార్య ఛత్రం మూర్దని ధారయేత్ 

'మరుతః పరమా'త్మేతి పార్ట్యయోశ్చామరే దదేత్ ౨౨౧ 

'వాయుప'రీతి మంత్రేణ వ్యజనైర్వీజయేద్దరిమ్ 

తథాన్యైస్సుమహాహైన్శ్ళ యుక్తం దివ్యపరిచ్చదై: ౨౨౨ 

ఘంటారవేణ సంయుక్తం శంఖభఖేరీనినాదితై: 

భేరీమృదంగపణవనిస్సాళై: కాహళై ౦పి. . ౨౨౩ 

మర్షలైర్దివ్యవాద్యైళ్ళ లయశ్రుతిసమన్వితైః 

ఉపతిస్టేజ్జగద్యోనిం నారాయణమనామయమ్ | ౨౨౪ 

శిష్యమాహూయ తత్కాలే సోస్టీషం సోత్తరీయకమ్. 
ఊర్లే పుష్పం చ సన్న్యస్య (ప్రోక్షయిత్వా చ మ(న్రతః ౨౨౫ 

తస్యోష్టీషోపరిస్థాప్య బలిపాత్రం విచక్షణః 
అలంకృత్య చ మాల్యాద్ద్యైః పూజయేత్తాక్షన్య్ వత్స్మరేత్ ౨౨౬ 

వాహయిత్యా' బలిం తేన బలిపాత్రేణ చైవ హి 

సర్వద్యారేషు సర్వత్ర పుష్పన్యాసో కృమాగన్తః. ౨౨౭ 

పూర్వాన్తముత్తరాన్తం చ నిక్షిపేత్తు బలిం (క్రమాత్ 

తోయం పుష్పం బలిం తోయం చత్వార స్తత వి[గ్రహాః ౨౨౮ 

తతో దేవం సమానీయ (క్రమమాణాళ్ళనైశ్ళనైః 

వాహకా వాహయేయుస్తం రథం సర్యాంగసున్హరమ్. ౨౨౯ 
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క్రమేణ నమ్రకాయస్తు క్షిపీచ్చిష్యో బలిం (క్రమాత్ 

బలిం దత్వా ఒ(గ్రతో గచ్చెద్దేవేన సహ వా పృథక్ 

తతో దేవం (క్రమాన్నిత్యా ప్రాదక్షిణ్యక్రమేణ వై. 

తత్కాలే తు బలిర్దేయ స్తత్క(మ్రస్తు ప్రవక్ష్యతే. 

మణికం చ తతస్పన్ట్యాం ప్రథమద్వారపాలకొ 

తాపసం సిద్దిదం చైవ ద్వితీయ ద్యారపాలకౌ. 

న్యక్షేన్హావన్తరాలే చ యథావిధి సమర్భయేత్ 

ప్రథమావరణద్యారే కిష్కిన్హం తీర్ధమేవ చ 

ద్వితియావరణద్యారే గణేశం శేషమర్చయేత్ 

తృతీయావరణద్వారే శంఖపద్మనిధీ తథా. 

తుహిణం చ బలిందం 'చ చతుర్థావరణే తథా 
పంచమావరణే చైవ ఖడ్గం శార్డ ౦ సమర్భయేత్. 

షష్టి చావరణే శంఖచ(క్రచూడౌ సమర్భయేత్ = 

చండం తథా ప్రచండం చ సప్రమా 2వరణే 2ర్భయేత్. 

సోపానమధ్యే శ్రీభూతం గరుడం చ సమర్భయేత్ 
హవిరక్షకమగ్నిం చ ఆగ్నేయ్యాం సమ్యగర్భయేత్. 

విమానదక్షిణే పారే వివస్వన్తం యమం తథా 

నైర్బుత్యాం వాద్యరక్షం చ నిర్ బుతిం చ సమర్భయేత్. 

పళ్ళిమే మిత్రమభ్యర్చ్యే త్రథా వరుణమేవ చ 

వాయవ్యామర్భయేచ్చైవ పుప్పేశమరుతౌ తథా. 

ఉత్తరస్యాం తు క్షత్తారం కుబేరం చ సమర్భయేత్ 

ఈశానం భాస్కరం చైవ తథైశాన్యే సమర్భయేత్ 
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భూతపీఠే సమభ్యర్య చక్రం చైవ ధ్వజం తథా 

శంఖం యూథాధిపం చైవ అక్షహన్తం తథార్భయేత్. ౨౪౦౧ 

పీఠస్య దక్షిణే భాగే 'యే భూతా” ఇతి మన్తతః 

భూతయక్షపిశాచేభో ్ ట బలిశేషం తు నిర్వపేత్, ౨౪౨ 

పాదౌ ప్రక్షాళ్య చాచమ్య తత్ర కార్యం సమాచరేత్ 

నృత్తగేయాదియుక్తం తు దివ్య స్తోతైస్సమన్వితమ్. ౨౪౩ 

ప్రదక్షిణత్రయం కృత్వా భ్రామయిత్యా జగద్గురుమ్ 

సోపానమధ్యే సంస్థాప్య రజ్జుబన్హం విసృజ్య చ, ౨౪౪ 

జయశబ్దై స్తథామ (నైర్రద్యాన్నీరాజనం తతః 

తతో దేవం సమాదాయ స్వస్థానే తు నివేశయేత్. ౨౪౫ 

విష్ణుసూక్తం సముచ్చార్య ప్రణామం ముహురాచరేత్ 

దద్యాత్సుష్బాంజలిం చైవ ద్వాదశా 2ష్టషడక్షరై: ౨౪౬ 

పౌరుషం సూక్తముచ్చార్య (ప్రణవం చ సముచ్చరన్ 

ముఖవాసం సమర్స్యైవ శక్తితో దక్షిణాం దదేత్. ౨౪౭ 

తతః పత(ద్లహా త్తీర్థ్ణమాదాయైవ తు పూజకః 

(తిః పిబేన్నియతో భూత్యా తుళసీమపి భక్షయేత్. ౨౪౮ 

ప్రత్యూషశ్చే (ప్రభాతశ్చ మధ్యాహ్నశ్చా 2పరాహ్లాక: 
సాయంకాలో నిశీథశ్చ పూజా కాలాస్తు షట్ స్మృతాః ౨౪౯ 

'ప్రాతఃకాలే 2 ర్సనం కుర్యాజ్ఞపహోమాభివృద్దయే 

రాజరా(ష్టా 2.భివృద్ద్యర్థం మధ్యాహ్నార్భనమిష్యతే. ౨౫౦ 
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సాయంకాలే ఒర్భనం చైవ సర్వసస్యా ఒభివృద్ధయే 

ఉషుకాలా ఒర్భనం (ప్రోక్తం (ప్రజాపశు వివృద్దయే. 

అపరాహ్హార్చనం చైవ దైత్యనాశనహెతవే 

అర్హ రాత్రా ఒర్భనం (ప్రోక్తం 'చతుష్పాదభివృద్దయే. 

ఏవం షట్కాలపూజాయాం ఫలముక్తం విశేషతః 

షట్కాలం వా త్రికాలం వా ద్వికాలం కాలమేవ వా. 

పూజనం దేవ దేవస్య త్రైహి కాముష్మికప్రదమ్ 

షట్కాలపూజనే కుర్యాదాదావావాహనంజుధః 

తథాన్హ్యవేలార్చనాయాం కుర్యాదుద్యాసనం పరమ్ 

ఉపసన్హ్యాసు దేవేశమాసనాద్యష్టవిగ్రహైః 

సమభ్యర్భ్య హవిర్దద్యాద్వినా "హోమం బలిం తథా 

పుష్పన్యాసం చ హోమం చ పరివారార్భనం బలిమ్. 

నిత్యయా(త్రోత్సవం చై 'వేత్యుపసన్హ్యాసు వర్జయేత్ 
త్రికాలమర్భనే 2న్యత్ర స్నపనం '(ప్రాతరేవ హి. 

(ప్రోక్షణం చాన్యకాలే తు మ(న్రేణేత్యాహ పూజనమ్ 

శిష్యాణామప్యభావే తు వర్షాద్యుపహతౌ తథా. 

తథా వాద్యాద్యభావే వా బలికాలే సమాగతే 

తదా దేవాంత్సమావాహ్య ద్యారాగ్రే నిక్షిపేద్చలిమ్. 

'సూర్వస్త్వా' మ(న్తముచ్చార్య కవాటం బన్షయెత్తత: 

మధ్యాహ్నే చైవ సాయాహ్నే కాలే కాలే తథా 2చరేత్. 
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ప్రకీర్దా 2. ధికార; 

తథైవోద్దా టయేత్కాలే సర్వం పూర్వవదర్భనమ్ 

పుష్పం ద్వారార్భితం శోధ్యం పునర్జారే సమర్భయేత్. 

'ధ్రువపీఠే తు పుష్పాణి న శోధ్యాని పునః పునః 

తాని పుష్పాణ్యనుద్దృత్య తదూర్ద్వే న్యాసమాఛరేత్, 

సాయార్భనే తు తాని స్యుర్నిర్మాల్యాని న చాన్యతః 

కొతు కాద్యర్భితం పుషమాదాయ విధినా బుధః 

పఠే పారే నిధాయాన్యైరర్భయేత్తు నవైర్నవైః 

అన్య్యవేలార్భనాన్తే తు సంకల్ప్య శయనాసనమ్. 

విముచ్య 'వ[స్తమాల్యాదీన్ సూక్ష్మవ(స్తం సమర్శ్య చ 

అభ్యర్య పుష్పగంధాద్యైర్దైవదేవం (శ్రియః పతిమ్. 

సర్యాషధివిమిశం చ కషాయం తోయమేవ చ 

నివేద్య దేవదేవస్య ముఖవాసం ప్రదాపయేత్. 

'యద్ద్వెస్లవ'మితి (ప్రోచ్య మృదువాద్యెర్మనోరమై: 

దివ్యోపధానసహితే దివ్యాలంకారశో భితే, 

పరిష్కృతే వితానాద్యైర్దివ్యధూపై స్పుధూపితే 

మహార్హా స్తరణోపేతే శయనే శాయ యేద్దరిమ్. 

శ్రీభూమ్యౌ చ సమాదాయ తన్మ్రాభ్యాం (క్రమాద్లురు: 
శాయయేద్దేవపార్మ్వే తు “ధ్రువన్తి ఇతి చోచ్చరేత్. 

'అర్భితస్సుష్టుతశ్చా 2సి సుపర్లగరుడధ్యజ 

చక్రపాణే మహాబాహో యథేష్టం వస ఓం నమః. 

ఇతి మం[త్రం సముచ్చార్య భక్తా పరమయా యుత; 

ప్రాతరావాహితాం శక్తిం (ధువబేరే 2వరోపయేత్. 
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ప్రదక్షిణం ప్రణామం చ కృత్వా మంత్రేణ దేశికః 

స్తుత్యా పురుషసూక్తేన విష్ణుగాయ(త్రియా తథా. ౨౭౨ 

వ్యాపకత్రయమ నైైశ్ళ తథా 'విష్ణోర్నుకా'దిభిః 
'అతో దేవా'దిభిర్మం తైర్మం తైరన్యైశ్ళ వైప్లవైః ౨౭౩ 

ఏకాక్షరాదిసూ కైశ్ళ ద్యాదశా 2ష్టషడక్షరైః 
ముహుః పుష్పాంజలిం దత్వా క్షామయేద్దోషసంచయమ్ ౨౭౪ 

అథ వక్ష్యే విశేషేణ పూజనం చోత్సవాదిషు 

(బ్రహ్మస్థానం కౌతుకస్య పూర్వమేవ సమిరితమ్, ౨౭౫ 

పార్యయోః కౌతుకస్యా 2థ స్థాపయేత్నాపనౌత్సవౌ 

ఉత్తరే కౌతుకస్తెవ బలిబేరస్య సంస్థితిః. ౨౭౬ 
థి . 

గర్భాలయస్య సంకోచే త్వథ వా ముఖమండపే 

అన్తరాలే 2థ వాస్థాప్య పూజయేత్నాపనౌత్సవా. ౨౭౭ 

స్నాపనౌత్సవయోః కుర్యాత్స్ఫూర్యోక్తార్బన ముత్తమమ్ 

ఆసనాద్యుపచారాంశ్చ కల్పయేత్ షోడశా 2థ వా ౨౭౮ 

త్రయోదశోపచారైశ్ళ శాన్తం సమ్యకృమర్చయేత్ 
నవోపచారైరభ్యర్చ్యేదనపాయిగణాం స్తథా. ౨౭౯ 

ద్యారదేవాన్ ద్యారపాలాన్ లోకపాలాం స్తథైవ చ 

అప్టోపచారై రభ్యర్చ్యన్మూర్తిమం తైస్త్పమాచరేత్. ౨౮౦ 

ఇతరాన్ పరివారాంశ్ళ యజేత్ షోడశవి[గ్రహైః 

తథైవ పాకలక్ష్య్యాళ్ళ ద్యారలక్ష్మ్యాళి కారయేత్. ౨౮౧ 

శ్రీవత్సలక్ష్య్యాశ్చు తథా దేవేన సహ చా ఒవరేత్ 
x Kk *X& 
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ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

అవతారప్రతిష్టాయాం (ధ్రువర్సాం వా ఇథ కారయేత్. 

త్రివిక్రమ(ప్రతిష్ణాయాం ధ్రువారామర్చయేత్తతః. 
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౨౮౨ 

౨౮౨౪ 

ఇతి శ్రీవైభానసే భగవచ్చా'స్తై భృగు(ఫ్రోక్తాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణా 2.ధికారే 2ష్టాదశో 2.ధ్యాయ థ్ 

అథైకోనవింశో 2ఒధ్బాయ 9 

భగవదర్భనమ్ 

అత ఊర్ల్యం (ధ్రువార్చాయామర్చనం సం(ప్రవక్ష్యతే 

మూర్గాది పీఠాత్సన్న్యస్తపుష్పాదీన్యపి శోధయేత్. 

యోగవీరార్భనం స్వాచ్చే త్రికాలం స్నానమాచరేత్ 

ప్రాతర్మధ్యాహ్నయోర్వా 2థ యోగపీరే ధ్రువా 2ర్భ్చనమ్. 

భోగమేవ ధ్రువార్పాయాం ప్రాతర్మధ్యాహ్నయోరపి 

త్రికాలం వా ఇథ సంస్నాప్య (ధ్రువార్చాయాం విశేషతః 

వస్తాదీన్యపి సంశో ధ్య పుష్పన్యాసం చ పూర్వవత్ 

శివాదీనర్భయిత్యా తు పాదపీరే సమన్తతః 

తథాసనాద్యైస్సర్వైశ్చ త్రిసంధ్యం చార్చయేద్బ్చుధః 

అర్హయామే తు పూర్వాన్తమర్భయిత్వా చ పూర్వవత్. 

హవిర్ని వేదయేచ్చైవా 2ను క్రమన్యచ్చ పూర్వవత్ 

ఆవాహనవిసర్లౌ తు న కుర్యాదితి శాసనమ్. 
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అథ వక్ష్యే ఒర్చనాన్సే తు విధానం ప్రతి కర్మణామ్ 

సౌవర్ల ముత్తమం పాత్రం రాజతం మధ్యమం భవేత్. 

అధమం తామ్రపాత్రం తు త్రివిధం పాత్ర ముచ్యతే 

త్రితాలముత్తమం (ప్రోక్తం ద్వితాలం మధ్యమం భవేత్. 

అధమం త్వేకతాలం స్యాత్రివిధం పాత్రవిస్తరమ్ 

విస్తారేణ సమాఖ్యాతం తయోర్మధ్యమమధ్యమమ్. 

తస్య మధ్యే త్రిభాగైకం కర్ణికా 2౦గులముచ్చయమ్ 

పరితో ఇష్టదలం కుర్యాత్కర్లికోచ్చ్రయమానతః. 

ద్యంగులం మూలనాహం స్యాత్తదగ్రం త్వర్హనాహకమ్ 

కించిత్సలాంబుజాకారమ(గం కుర్యాద్విచక్షణ: 

ద్విప్రస్థతండులై : పక్సమన్నం త|తైవ నిక్షిపేత్ 

అభిఘార్య ఘృతేనైవ అష్టా 2=౦గులసమున్నతమ్. 

దశాంగులం వా ఉత్పేధం ద్యాదశా 2౦గులమేవ వా 

తత్సాత్రం చ సమాదాయ కౌతుకాగ్రేనిధాయ చ. 

కౌతుకొచ్చక్తి మాదాయ చార్చయేదష్టవిగ్రహై: 

'పరబ్రహ్మాణ మిత్యుక్వా పరమాత్మా నమిత్యపి. 

భక్తవత్సలం యోగేశం' చతుర్మూర్తిభిరర్భయేత్ 

(ప్రాతః పుష్పుబలిం కుర్యాన శ్రధ్యాహ్నే 2- న్నబలిం తథా. 

సాయే త్వర్హ్యబలిం కుర్యాత్పూర్వమేవ (ప్రచోదితమ్ 

తండులై : కుడుబైశ్సా 2పి యథాలాభమథాపి వా. 

(శ్రుతం చార్జ్యబలిం కుర్యాత్సుష్పం తు చతురంగులమ్ 

శిష్యమాహూయ తత్కాలే సోష్టీషం సో త్తరీయకమ్. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

శిష్యం గరుడ వత్స్భత్యా పాత్రముద్దృత్య తత్ర వై 
ఉదుత్య'మితి మంత్రేణ శిష్యస్తచ్చిరసి న్యసేత్. 

ప్రదక్షిణం తత: కుర్యాత్కుర్యాచ్చబ్దరవై ర్యుతమ్ 

వితానఛ(త్రసంయుక్తం పింఛచామరసంయుతమ్. 

ధూపదీపసమాయుక్తం శనై : కుర్వాత్రదక్షిణమ్ 

ప్రదక్షిణత్రయం కృత్యా ప్రవిశేదాలయం బుధః. 

భూతపీఠాన్తరే తిష్టేధృహ్లీయాత్తు తదర్భకః 
కౌతుకా(గ్రే తు సన్చ్యస్య ఓంకారేణ నివేశయేత్. 

బల్యగ్రం ఖండయిత్యా తు సేనేశాయ నివేదయేత్ 
తచ్చేషం సోదకం చైవ భూతపీరే తు నిక్షిపేత్. 

ఉత్సవం కర్తుకామళ్ళే త్రిసంధిష్వే వముత్తమమ్ 

సాయం (ప్రాతర ఇ్యధ్యమం స్యాత్సాయం చైవా ఒధమం భవేత్. 

బలిం చ బలిబేరం వా కారయేదితి కేచ న 

బల్యర్థం క్లప్రదేవస్య చోర్షమానముదాహృతమ్. 

మహాబేరస్య హస్తేన చైకవింశతికా 2౦గులమ్ 

సప్తదశాంగులం విద్యాద్దాదశా 2ఇ0గులమేవ వా. 

శ్రేష్టమధ్యకనిష్టాని (త్రివిధం మానమాచరేత్ 

అర్ఫాబేరత్రిభాగైక ముత్తమ(ప్రతిమాభవేత్. 

తన్మానస్య దశాంశేన త్వేకోనం మధ్యమం భవేత్ 

మధ్యమస్య దశాంశేన త్వేకోనమధమం భవేత్. 

మహతో మూలబేరస్య ముఖాయామం ప్రశస్యతే 

బల్యర్హం ప్రతిమాం కుర్యాత్సర్వేషాం స్థాపనం భవేత్. 
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150 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చాస్రే, భార్లవే 

సౌవర్లం రాజతం తా(మ్రం (శ్రషఘమధ్యమగౌణత: 
ల © 

రత్నజ(ప్రతిమాం కుర్యాన్మానోన్మానం న విద్యతే. 

ఉష్షీషం గోలకం జ్ఞేయం శిరోమానం (త్రిమాత్రకమ్ 

కేశాన్హార్సా సమం భాగం సంగమాత్సుటసూ(త్రకమ్. 

పుటసూ(త్రాద్ధనుపర్యన్తమేకమేకన్తు భాగశః 

గలమర్జాంగులం వింద్యాన్మాత్రార్హం (గ్రీవముచ్యతే. 

హిక్కా హృదయపర్యన్తం ముఖం మాత్రాధికం భవేత్ 

హృదయం నాభి తథైవోక్తం తదధస్తాత్తు తత్సమమ్. 

ఊరూ చ ద్విముఖాయామం గోలకోత్సేధమిష్యతే 

చరణం జానుమానం చ కాలాయ పురతో పరమ్ ? 

హిక్కా సూత్రాదధస్తాత్తు బాహుద్యిముఖనేత్రకమ్ 

ప్రకోష్టం ముఖబన్హం చ ముఖమర్జాధికం భవేత్. 

మణిబన్హాంగులస్యా 2గ్రే ముఖాయామం ప్రశస్యతే 

చతుర్భుజం చ కృత్వా తు మానమేవముదాహృతమ్. 

వకుర్యాత్సద్మాకారం తు గోలకమ్ 

అథ వక్ష్యే విశేషణ హవిష్పాకం విధానతః 

పక్సా విత్తానుసారేణ హవీంష్యపి చ కల్పయేత్ 

అల్సే మహతి వా తుల్యం ఫలమాఢ్య దరి(ద్రయోః, 

నివేదయిత్యా దేవేశం కల్యాణం కారయేద్బుధః, 

అవదత్వా ? ఘృతం యత్తు కల్యాణమశుభాయ వై. 

అలాభే చైవ సర్వేషాం (వ్రీహీణాం తండులాం స్తథా 



ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

శతద్వయం పంచవింశద్రీహిభి: పూరితం తు యత్ 

శుక్తిమాత్రమితి ఖ్యాతం మానం తేనైవ కారయేత్. 

తద్ద్యయం తిలమిత్యుక్తం ప్రకుంచం స్యాత్తిలద్వయమ్ 

ప్రసృతిస్తద్ద్యయం (ప్రోక్తం కుడుబం (ప్రసృతిద్యయమ్. 

అంజలిస్తద్దయం (ప్రోక్తం (ప్రస్థం స్యాదంజలిద్వయమ్ 

పొత్రం ప్రస్టద్వయం (ప్రోక్తమాఢకం తద్ద్వయం భవేత్. - 

చతురాఢకసంయుక్తం (ద్రోణమిత్యభిధీయతే 

ద్రోణద్వయం భవేత్తారీ భారంఖారీద్వయం భవేత్, 

ద్రోణతండులసంయుక్తముత్తమం హవిరుచ్యతే 

తదర్హం మధ్యమం (ప్రోక్తంతదర్హమధమం భవేత్. 

ఉత్తమోత్తమ మి త్యుక్త్రమష్టద్రోణైస్తు తండులైః 

అధికం యద్భవేత్తస్మాత్రోక్తం సర్వం మహాహవి:. 

తదర్హైస్తండులైస్పిద్దం మధ్యమం హవిరుచ్యతే 

షడ్రోణైస్తండులైస్పిద్దం హవిరుత్తమమధ్యమమ్. 

ద్రోణహీనం భవేత్తస్మాదుత్తమాధమముచ్యతే 

మధ్యమోత్తమమిత్యుక్తం చతుర్రుణైస్తు తండులైః 

ద్రోణత్రయం భవేద్య(త్ర కృతం మధ్యమమధ్యమమ్ 

మధ్యమాధమమిత్యుక్తం (ద్రోణద్యయకృతం హవిః. 

ద్రోణేన తండులేనైవ నివేద్య ఇమధమోత్తమమ్ 

తస్య మధ్యమమిత్యుక్తమాఢకద్యయసమ్మితమ్. 

ఆఢకేన తు సంయుక్తమధమాధమముచ్యతే 

తండులానాఢకార్హం తు దేవీనాం తు ప్రకల్పయేత్. 
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152 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా'స్తే భార్లవే 

చరుప్రస్థద్వయం (ప్రోక్తం హవిరాఢకముచ్యతే 

ప్రస్థం కుడుబసంయుక్తం పిశాచానాం బలిర్భవేత్. 

గంధవర్లర సైర్టుష్టాః ప్రగ్రాహ్యాస్తండులా స్తథా 

ప్రక్షాల్య తండులాన్ సమ్యక్ నిప్పీడ్య చ పునః పునః. 

చతుః ప్రక్షాళనం కృత్యా “ప్రజాస్టా'లీతి మనన్రతః 

'ఊర్జస్వ'తీతి మన్రేణ పాత్రే (ప్రక్షిప్య తండులాన్. 

ఛుల్హ్యామారోపయేత్సశ్చా '“ద్విష్ణవే జుష్ట్రమిత్యపి 

'వాచస్ప'తీతి మన్రేణ హవిస్స్విన్నన్తు పాచయేత్. 

ధూమగన్దరసం స్విన్నమతిపక్యం చ శీతలమ్. 

కేశకీటాపవిద్దన్తు త్యజేత్సర్యుషితం తథా. 

ముద్గం చైవ మహాముద్గం కూటస్ట్రం రాజమాషకమ్ 

కదలీ పనసం చైవ కూశ్మాండం బృహతీ తథా. 

కందమూలఫలాన్యన్యే సారాఢ్యా ఉపదంశకా; 

గుడం దధి సమాయుక్తమాజ్యయుక్తం................ 

హవి ; కృత్వా చతుర్భాగమూర్హ్య భాగే నివేదయేత్ 

అధస్తాదేకభాగేన హోమార్దం బలయే తథా. 

యదంశం పా(త్రసంశిష్టం పూజాయైవ చ నిర్మితమ్ 
సౌవర్లే రాజతే పా(త్రే కాంస్యే తామే నివేదయేత్. 

ళం 

అగ్ని కార్యావశిష్టం చ బలిశిష్టం చ యద్దవి:. 

తత్సర్వం పూజకాయైవ (ప్రోక్రమేవం మనీషిభి:. 

ద్వితీయావరణో (ప్రోక్తమాగ్నేయ్యాం పచనాలయమ్ 

అర్భకస్య గృహే వా 2పి పాచయిత్యా నివేదయేత్. 



ప్రకీర్ణా = ధికొరః 

ప్రణిధిం చాజ్యస్థాలీం చ (ప్రోక్షణీపాత్రమేవ చ 

అర్హ్యప్రదానపాత్రం చ కుడుబేన (ప్రపూరితమ్. 

హవీః పాత్రప్రమాణన్తు బలిపాత్రప్రమాణతః 
పానియదానపాత్రం చ కాంస్యం శుక్తిజమేవ వా. 

హిరణ్మాయం వా రౌప్యం వా యథాశోభమలంకృతమ్ 

తాంబూలదానే ప్యేవం స్యాత్సౌవర్లం కాంస్యమేవ హి, 

దర్శణం చ ప్రదాతవ్యం (ధ్రువానససమం భవేత్ 

ఆవాహనార్హప్రణిథిం (ప్రస్థమా(త్ర ప్రపూరితమ్. 

కలుషం కృమిశై వాలయుక్తం సూ(త్రవివర్ణితమ్ 

గనవర్లరసైర్లుష్టమ శుచిస్తానమా(శితమ్. 
అ 3 ఆ జలు థి 

పంకాశ్మదూషితం చైవ సాముద్రం పల్వలోదకమ్ 

అ(గ్రాహ్యముదకం (గ్రాహ్యమేభిర్హోషైర్వివర్టితమ్. 

ఉత్తమం (త్రిగుఖైరద్భిస్నానం చాథమముచ్యతే 

అభిషేకో నదీభ్యస్తు మధ్యమే మధ్యమం భవేత్. 

ఉశీరచన్లనోపితం యజ్ఞలం పాద్యముచ్యతే 

ఏలాలవంగతక్కోలజాతీఫలసమన్వితమ్. 

ఆప ఆచమనియార్థముశీరామయచన్షనైః 

ఆపః క్షీరకుశా(గ్రాది యవసిద్తార్ణతండులై:. 
డయ యా 

తిల(వ్రహిసమాయుక్షైరర్యమష్టాంగముచ్యతే 

చన్దనం చాగురుశ్చైవ కుంకుమం గన్హ ఉచ్యతే, 
లు యు 

ఏకం ద్యయం (త్రయం వాపి కర్పూరేణ చతుష్టయమ్ 

ఉశీరచన్దనోపేతం ఘృతయుక్తం ఘృతాపతమ్. 
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154 &, వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

కించిత్కర్ఫూరసంయుక్తం ధూపమిత్యుచ్యతే బుధైః 

గోఘృతేన కృతం యత్తు దిపముత్తమముచ్యతే. 

చతురంగులమాయామం రాజసం దీపమేవ హి 

దీపం తత్ర్యంగులాయామం మధ్యమం దీపముచ్యతే, 

అధమం తు భవేద్దీపమంగులద్వయసమ్మితమ్ 

కాపిలేన ఘృతేనా 2పి కృతం కర్ఫూరవర్తికమ్. 

దీపం విష్ణుప్రియం (ప్రోక్తం సర్వసిద్ది ప్రదాయకమ్ 

తామసం తు భవేద్దీపం మాహిషేణ తు సర్పిషా. 

వృక్షబీజోదృవస్నేహదీపం సైశాచముచ్యతే 

తామసం వాపి పైశాచమయోగ్యం దీపముచ్యతే. 

క్షామం కార్సాసజం వస్త్రం పక్షభేదాంగసంభవమ్ 

దశహస్తాయుతం చైవ విస్తారం తు ద్విహస్తకమ్. 

మనోహరం తు సుశ్రక్షం విశేషం వస్త్రముచ్యతే 

బేరాయామార్హమానేన వస్త్ర విస్తార ముచ్యతే. 
(a) ఇ 

విస్తారాష్టగుణాయామం సదశం తు సలక్షణమ్ 

మయూరపింఛైః కుర్యాత్తు చతుస్తాలం తు విస్తృతము. 

అధోముఖం తు కర్తవ్యమత ఊర్య ముఖం తథా 
పంచా 2.రల్ని ప్రమాణేన దండన్వ్యాదధమం తథా. 

అధికం ద్వాదశాంగుల్యం మధ్యమేచోత్తమేపి వా 

ఏవం పింఛం సమాఖ్యాతం ఛత్రలక్షణముచ్యతే. 

షట్తాలాం ఛ(త్రవిస్తారముత్తమం సముదాహృతమ్ 

మధ్యమం పంచతాలంస్యాచ్చతుస్తాలమథాధమమ్. 



ప్రకీర్ణా 2 ధికార; 

మౌక్తికం తు భ వేచ్చ(త్రం వ(స్తేణా 2పి హితం తథా 

వ(స్తేణ వా తథా కుర్యాత్తాలపత్రమధథా 2పి వా. 

ఛత్రం త్వధోముఖం (ప్రోక్తం దండం పింఛస్య దండవత్ 

సువర్లరత్నసంయుక్తం కుర్యాదాభరణాదికమ్. 

ముకుటం కుండలం చైవ హారం కేయూరకం తథా 

కటకం కటిసూత్రం చ పుష్పం వై హారనూపురె, 

కుర్యాదుదరబన్హం చ రత్నహారం చ మేఖలామ్ 
హారం చ కర్షపుష్పం చ ప్రతిమాయా యథార్హకమ్. 

చామరై శ్చామరం కుర్యాత్సింఛైర్యా 2ఏ మయూరజైః 

దండం హస్తప్రమాణం స్యాద్బాలదండ(ప్రమాణకమ్. 

హమరత్నమయం దండం తారతామమయం తథా 

అథ వా దారుదండం స్యాన్మయూరపింఛం చ యోజయేత్. 

ఏవం తు చామరం ప్రోక్తం ప్రచ్చన్నపటముచ్యతే 

క్షామకార్సాససంయుక్తం ద్యారమానన్తు కారయేత్. 

అథ వక్ష్యే విశేషేణ సహ(స్రధారావిధిక్రమమ్ 

సౌవర్లం రాజతం వాపి తామ్రం వాపి స్వశక్తితః. 
£9 par 

ఉత్తమం షోడశాంగుల్యం మధ్యమం ద్యాదశా 20గులమ్ 

అష్టా =౦గులం తదధమం యథాశక్తి చ కారయేత్. 

ఏతై రంగులిభిస్సమ్యక్ భ్రమీకృత్య చ చన్టవత్ 

భాగం భిత్తున్నతం (ప్రోక్తం గోలకం వా విశేషతః. 

సీమావృత్తం తు విస్తారమష్టాంగులమితిస్టృతమ్. 
కర్లి కాయామవిస్తారం గోలకం తు యవోన్నతమ్. 
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మధ్యే రత్నం సువర్లం వా యథాశక్తి సమర్పయేత్ 

కర్లికామభిత: కుర్యాద్దళాన్యష్ట సుసంగతమ్. 

పరితష్టోడశదళం ద్యాత్రింశత్కర్షికం బహిః 

- చతుష్షష్టిసమాయుక్తం దళం బాహ్యే ప్రకల్పయేత్. 

దలే యవద్య్వయఘనం రేఖామపి చ కారయేత్ 

సహ(స్రసుషిరైర్యుక్తం సమానోక్తం చ కారయేత్. 

షోడ శద్యాదశాష్ట్రాభిరంగుల్యాయామవిస్పృతమ్ 

మాలం తద్దస్తవిస్తారం శంఖాన్తరసమీకృతమ్. 

పద్మాకృతిం చ కృత్యా తు తౌ చ నాలసమాయుతోౌ 

శేషం యుక్తా ప్రకుర్వీత జలనిర్గమనం బుధః, 

సర్వసౌందర్యసంయుక్తం తథాకారం చ కారయేత్ 

ప్రక్షాళ్య పంచగవ్యేన శోధనీయేన శోధయేత్. 

దేవాలయస్య పురతో గోమయేనోపలిప్య చ 

థాన్యరాశిం సమాస్తీర్య వస్త్రం చోపరి విన్యసేత్. 

ఉత్తరే వాస్తుహోమం చ పర్యగ్నిం చైవ పూర్వవత్ 

ఆచార్యం పూజయేత్తత్ర నవవ(స్త్రాంగులీయకైః, 

తం(త్రేందుమండలం ధ్యాత్వా పదే శ్ర పద్మనిధిం తథా 

శంఖే శంఖనిధిం తద్యదావాహైవ సమర్భ్బయేత్, 

పుణ్యాహం వాచయిత్వా తు దక్షిణాం చ దదేత్సునః 

బింబశుద్దిం చ కృత్వాతు మంతత్రేణైవా 2భిషిచ్య చ. 

దేవదేవం సమభ్యర్య హవిస్తత్ర నివేదయేత్: 
ఏవం వై కృతపా(త్రాణి దేవార్థం చ (ప్రదాపయేత్. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

తస్య కాయకృతం పాపం తత్ క్షణాదేవ నశ్యతి 

సర్వదోషోపశమనం విష్ణుభక్తి వివర్దనమ్. 

ఇతి శ్రీవైఖానసే భగవచ్చా(స్రే భృగు(ప్రోక్రాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణా 2.ధికారే ఏకోనవింశో 2ధ్యాయ:. 

అథ ఏంలేకే  ధ్యాయః. 

రక్షాదీపవిధిః 

అతః పరం (ప్రవక్ష్యామి రక్షాదీపవిధిక్రమమ్ 

సౌవర్లం రాజతంవాపి తామ్రంవాపి స్వశక్తితః. 

ద్యాత్రింశదంగులం శ్రేష్టం మధ్యమం పాదహీనత : 

అధమం వింశదంగుల్యం సమవృత్తం తు కారయేత్. 

అష్టదిక్షు చ మధ్యే చ చతుర్దిక్షు చ వా తథా 

కేవలం కర్ణి కాం వాథ కర్లీ కాయాస్తు విసృతమ్. 
వం. a) చి 

తదర్హమున్నతం వింద్యాద్దండాయామం షడంగులమ్ 
ఠా ఈ 

ద్వుంగులం తు పరీణాహం తదూర్ధే భాగవిస్తృతమ్. 

తదర్హం విసృతోత్సేధం దీపపాత్రం ప్రకల్వ్య చ 

అలాభే శాలిపిష్టం వా గోమయం వా సమాహరేత్. 

తత్తత్హానే తు విన్యస్య పాత్రేసంయోజయేత్తతః 

ఆఢకం వా తదర్దం వా పిండార్దం చ చరుంపచేత్. 

హారి.ద్రచూర్లసంయుక్తం పాత్రే ప్రక్షిష్య మంత్రవిత్ 

ఆజేన్య (స్రావ్య సంమృజ్య ముష్టిమాత్రం దృరీకృతమ్. 
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దశపిండాం స్తదర్హం వా సాక్షతం చ సమాహరేత్ 

జలేన కుంభమాపూర్య సర్వగన్షసమాయుతమ్. 

కుశకూర్చాన్నినిక్షిష్య పల్లవై రపి భూషయేత్ 

అష్టమాంగలసంయుక్తం పాద్యాచమనసంయుతమ్. 

పుష్పగంధసమాయుక్తం ధూపదీపార్య్ససంయుతమ్ 

పృథక్సా(త్రే సమాహృత్య దేవదేవం చ పూజయేత్. 

శంఖధ్వనిసమాయుక్తం వంశధ్యనిసమాయుతమ్ 

భేరీమృదంగసుషిరవాద్యఘోషసమాయు తమ్, 

స్తోత్రధ్వనిసమాయుక్తం స్వస్తిసూక్త సమన్వితమ్ 

దాసీభిశ్చా 2థ వా భక్తెస్ప్వృహస్తోపరి ధారయేత్. 

ప్రదక్షిణం శనైర్లత్యా దేవాలయముపా(వ్రజేత్ 

ఆచార్యం పూజయిత్వా తు దేవదేవం (ప్రణమ్యచ. 

రక్షాదీపం సమాదాయ “శ్రియే జాతి ఇతి బ్రువన్ 

బింబమూర్షి తు సంయోజ్య త్రిః ప్రదక్షిణమాచరేత్. 

దిక్సిండం తు విసృట్యైవ (ప్రోక్షయిత్యా చ మన్రవిత్ 

ప్రదక్షిణం ప్రణామం చ కారయేదష్టమంగలై:, 

పాద్యమాచమనం దత్వాగన్హపుష్పాదిభిర్యచేత్ 

ముఖవాసం చ దత్వాతు స్తుతిమ(నైశ్ళ వైష్ణవైః. 

సమాలభ్రైవ హస్తాభ్యాం 'పుష్పదూర్యాంకురాక్షతై: 

పాదే పుష్పాంజలింకుర్యాత్కు ర్యాద్దేవస్య మ(న్రతః 

ఆలయాత్తు బహిర్గత్యా పీఠపార్యే తు నిక్షిపేత్ 

కౌతుకే బలిబేరేపి స్నాపనే ప్యౌత్సవే 2పి చ, 
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'ప్రాదుర్భావే చ సర్వేషామావిర్భావే తథైవ చ 

ఏవమేవ తు కృత్వా తు భ్రామయిత్యా విచక్షణః, 

చ[క్రవీశామితాదీనామిం(ద్రాదీనాం తథైవ చ 

దర్శనం భ్రామణం చైవమాచరేచ్చా స్త్ర విత్తమః. 

మోహాదజ్ఞానత : కుర్యాత్పర్వహానిర్భఎప్యతి 

సాయాహ్నే చ (త్రిపూజాన్తే చోత్సవాన్సే చ నిత్యశః 

ఏవమేవ విధానేన కారయేదుత్తమం విదుః 

సర్యశాన్తికరం చా 2పి సర్వసంపత్సమృద్దిదమ్. 

దారి(ద్ర్యాదివినాశేన సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ 

అత : పరం (ప్రవక్ష్యామి శిబికానాం తు లక్షణమ్. 

మా(త్రాంగులేన వా కుర్యాచ్చిబికాదీన్సిధానతః 

ఆవృతం తదర్హవిస్తారముత్తమం తు విధీయతే. 

తత్ షడంగులహీనన్తు మధ్యమం తు (ప్రకీర్తితమ్ 
విస్తారాధ్యర్హ పాదేన ఆయామద్విగుణం భవేత్. 

ఉత్తమాధమమధ్యానాం శిబికావిస్తరో భవేత్ 

త్రిభాగైకస్య భాగం స్యాచ్చతుర్భాగైకభాగికమ్. 

పంచభాగైకభాగం స్యాద్విస్తారస్య ఘనం భవేత్. 
తచ్చతుర్భాగమేవం స్యాదేకైకం వమనం భవేత్. 

శేషభాగం తు పద్మోక్తం తలాయక్తి విశేషతః. 

శిబికావిస్తృతం చైవం భాగైకం భాగమేవ చ. 

తచ్చతుర్భాగమేవోక్తం భిత్త్యుత్సేధం విధీయతే 

ద్వితలం త్రితలం చైవ గుళికాఫలకాభవేత్. 
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160 శ్రీ వైభానసభగవచ్చాస్రే, భార్లవే 

గులికాపాదతలోత్సేధం మధ్యోర్షతలవత్సమమ్ 

చతుర్భాగైకమేవన్తు నవభాగైకమేవ వా. 

అంగులం చాంగులార్థం చ ఊర్థ్యపట్ట్యా చ సంయుతమ్ 
రు . 

అత : పరం (ప్రవక్ష్యామి రథాదీనాం విధిక్రమమ్. 

పంచషట్సప్రతాలం వా చాష్టతాలమథా ౨ఏ వౌ 

విస్తారాయమమేవం స్యాదుత్సేధం ద్విగుణం భవేత్, 

మండపద్యారయుక్తం వా కూటాకారమథా 2పి వా 

అధరాధరమాయామం రథాయామ(త్రయం భవేత్. 

ఛత్రస్యాయామవిస్తారాదుత్చేదార్హప్రమాణత; 

ఏవం తు పరికల్సైవ శిబికాయామముచ్యతే. 

రథాయామసమం వా 2పి పాదహీనమథార్థకమ్ 

నిస్తారం తత్రిభాగై కమాయామం చోచ్చ్రయం భవేత్, 

విస్తారార్తసముత్సేధం విస్తారార్థాధికాయతమ్ 

శయనం సం్రకల్ప్యైవ పూర్చోక్తేనైవ దారుణా. 

సర్వాలంకారసంయుక్తం సర్వసౌందర్యసంయుతమ్ 

శిల్పశా(స్రోక్తమార్లేణ శిల్సిభి : కారయేద్బుధః 

పంచగవ్వైస్సుసంశోధ్య వాస్తుహోమశ్చ్ళ హూయతామ్ 

పర్యగ్ని చైవ కృత్వా తు కలశైవస్నాపయేత్తతః 

మండపే వా ప్రపాయాం వా స్థండిలే వాత్ర విన్యసేత్ 

నవైర్వ(స్రైస్సమావేష్ట పుణ్యాహమపి వాచయేత్. 

జొపాసనాగ్ని కుండంచ కారయిత్వా విధానతః 

ఆఘారం పూర్వవత్కృత్వా కుంభపూజాం సమాచరేత్. 
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ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

వైష్ణవం .విష్ణుసూక్తం చ తత్తడ్దైెవాంశ్ళ మూర్తిభిః 

వ్యాహృత్యన్తం చ హుత్వా తు అన్రహోమళ్చ హూయతే. 

యానాదిషు చ తన్మధ్యే తత్తద్దేవాం స్తథైవ చ 

ఆవాహైవ సమభ్యర్భ్య దేవదేవం ప్రణమ్య చ. 

పాద్యాద్యర్థ్యాన్తమభ్యర్య హవిస్పమ్యజ్ని వేదయేత్ 

సర్యాలంకారసంయుక్తం సర్వవాద్యసమన్వితమ్, 

యానాదిషు సమారోప్య ' ప్రతద్విష్టురితి బ్రువన్ 

గ్రామం వా ప్యాలయం వా 2పి ప్రదక్షిణమథా 2 చరేత్ 

మందిరం సం'ప్రవిశ్యైవ స్వే స్వేస్టానే నివేశయేత్ 

ఏవం యః కురుతే భక్త్యా వైష్ణవం పదమాప్నుయాత్, 

అతః పరం (ప్రవక్ష్యామి ప్రపామండపలక్షణమ్ 

మండపం (త్రివిధం జ్ఞేయం విమానసమవిసృతమ్. 

అర్దం పాదం తు పాదం వా హీనన్లు త్రివిధం భవేత్ 
ప్రముఖే తస్యసోపానమాలయార్హమితి స్మృతమ్. 

పూర్వేతు స్నపనార్ధాయ మండపం సం(ప్రకల్పయేత్ 

షోడశస్తంభయుక్తం వా ద్వాదశ స్తంభసంయుతమ్. 

ఐశాన్యే వా ప్రకుర్వీత స్నపనార్థం ప్రకల్పయేత్ 

ప్రథమావరణో వా 2 థ ద్వితీయావరణే 2థ వా. 

ఏకాదశేన హస్తేన సమం సమ్యక్ ప్రకల్పయేత్ 

నవహస్తం సప్తహస్తం పంచహస్తమితి (త్రిధా. 

ప్రథమావరణే బాహ్యే మండపన్తు విధీయతే 

ఆస్థానవృత్త గేయాదిదర్శనార్హం (ప్రకల్పయేత్. 
(6 2) = థి 
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162 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా(స్తే, భార్లవే 

పూర్వవ(త్రముఖే కుర్యాద్యథావిభవవిస్తరమ్ 
యజమానస్య హస్తేన ద్విహస్తన్తు వివర్హయేత్. _. 

పూర్వవత్ స్తంభసంయుక్తం యథాయోగ్యం (ప్రకల్పయేత్ 

తత్సూర్వదిశి శాలాయాం నృత్తార్థన్తు విధీయతే. 

విష్కేంభం నవహస్తం వా ఆయామం ద్విగుణీకృతమ్ 
యజమానేచ్చయా తత్ర ద్విహస్తన్తు వివర్హయేత్. 

ఆయాదిలక్షణం వక్ష్యే యజమానానుకూలతః 

హస్తం పాదం తదర్హం వా విస్తారాయాదిసంయుతమ్. 

తథైవ నూనం కృత్వా తు ఆయాదీన్ లక్షయేద్బుధః: 

శిలాభిరిష్టకాభిర్యా హస్తోవ్చయసమం తలము. 

ద్వితలం వా ప్రకుర్వీత తాలం సమ్యక్ ప్రకల్పయేత్ 

శైలజం దారుసారం వా స్తంభమాహృత్య యత్నతః 

వృత్తం వా చతుర(శ్రం వా బుజం వ(క్రవివర్ణితమ్ 

స్తంభానాం ఎంశతిం గృహ్య బాహ్య స్తంభం ప్రగృహ్య చ. 

తన్మధ్య ద్వాదశ స్తంభం పూర్వవత్కారయేద్చుధః 

స్తంభాయామం యథాయోగం కృత్యా తత్ర విచక్షణ: 

ద్వితాలఘనసంయుక్తం స్తంభమానేన స్వస్తికమ్ 

స్తలత్యోర్లే విభజ్యైవ సమం వందత్యప్రకల్పయేత్. 

తస్యామేవ తు స్తంభార్థం పాదం సంస్థాప్య స్వస్తికమ్ 

దృఢం కృత్వా తదూర్ద్వే తు స్తంభం సంస్థాప్య వై బుధః 

ద్వ్యంగులం చ భవై ర్వా 2థ వేదికాం కారయేద్బుధః 

నానాలంకారసంయుక్తం నానాచిత్రసమన్స్వొతమ్. 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

ఉత్తరం తత్సమం కృత్వా బోధికే తు సుయోజయేత్ 

" స్తంభాదూర్ద్యం తు సంస్థాప్య తదూర్ల్వే ప్రస్తరం న్యసేత్ 

అభ్యన్తరోత్తరాదూర్ల్వే 2 బిష్టకా 2 ధానపాదయోః 

బాలోత్తరం యథాయోగ్యం స్థాపయేత్సుదృఢం (క్రమాత్. 

తద్చిల్వకో యథామార్గం యోగ్యం తత్సద్మముచ్చయమ్ 

ఏవంలక్షణసంయుక్తం దర్శనియం చ కారయేత్. 

యజమానేచ్చయా తత్తన్మండపేన సహైవ తు 

షోడశ స్తంభసంయుక్తం ద్వాదశ స్తంభమేవ వా. 

భక్తియుక్తం ప్రకల్స్యైవ (ప్రపాం యుక్స్యైవ కారయేత్ 

అపరే ద్వారసంయుక్తం పూర్వవత్ స్త సంభమేవ వా. 

కవాటం తత్ర వా కుర్యాచ్చేషం యుక్త్వైవ కారయేత్ 

శిల్ప శా(స్రోక్తమార్లేణ శిల్సిభి : కారయేద్బుధః 

మండపస్య సమాప్తా తు అంకురానరృ్భయే(త్రమాత్ 

శుద్ద్యర్థం వాస్తుహోమం చ పుణ్యాహం చైవ కారయేత్ 

బ్రాహ్మణాన్ భోజయేత్పశ్చా త్తద్దేశముపలక్షయేత్ 

చరోదయే చ నక్షత్రే స్థిరరాశిం ప్రగృహ్య చ. 

మండపస్య తు మధ్యే వై ధాన్యపీఠాని కల్పయేత్ 

ప్రతిష్టోక్షక్రమేణైవ కుంభన్యాసాది కారయేత్. 

పళ్చిమే గార్హపత్యాగ్నావాఘారం జాహుయా(త్రమాత్ 

హోతా హౌ(త్రక్రమేణైవ హౌత్రం తత్ర ప్రశంసయేత్. 

తత్తద్దేవస్య చావాహ్య జుష్టాకారం హుతం చరేత్ 

శ్రీసూక్తం వైష్ణవం చైవ వైష్ణవం చై కవింశతిః 
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164 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా'స్తే, భార్గవే 

ఇం(ద్రాదిలోకపాలానాం ప్రత్యేకం జూాహుయా(త్రమాత్ 

తత్తత్స్టానే తు కూర్చే వా స్టండిలే వా సమర్భ్శయేత్. 

ప్రభూతం తు నివేద్వ్వైవ ద్రోణం (ద్రోణార్హమేవ వా 

ఆచార్యస్యార్భకాదీనాం దక్షిణాం చ దదేత్రమాత్. 

సౌవర్షైరుత్పలైః పుష్టైరలంకుర్యాత్రృపాం తతః 

పద్మై ర్వా కుముదై ర్వా 2థ పుప్పైరన్యైస్వ్యశక్తితః 

దేవదేవమలంకృత్య వ(స్రమాల్యాదిభిః పునః 

ప్రపాం సంయోజ్య దేవేశం ధ్యానేనైవ తు సన్నయేత్. 

దేవేశం స్థాపయేత్తత్ర పాద్యాద్వైయేరర్చయే(త్రమాత్ 
మహాహవిః (ప్రభూతం వా యథాశక్తి నివేదయేత్. 

ఏవం యః కురుతే భక్త్యా విష్ణులోకే మహీయతే. 

ఇతి శ్రీ వైఖానసే భగవచ్చాస్తే భృగుప్రోక్రాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణా 2ధికారే వింశో 2 ధ్యాయః 

అఖభైకవింశోే ధ్యాయః 

విశేషార్భనమ్ 

అధథాతస్సం(ప్రవక్ష్యామి విష్ణుపంచదినాని చ 

(శ్రవణం ద్వాదశీ శుక్లే కృష్ణ చార్జై చ ద్వాదశీ. 

పూర్ణిమా చా 2ప్యమావాస్యా పంచైతాని దినాని వై 

పూర్యోక్తేన విధానేన అంకురానర్పయే(త్కమాత్ 

బద్దా ప్రతిసరం తత్ర పూర్వరాత్రౌ తు శాయయేత్ 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

ప్రాతస్సన్హ్యార్చనాన్తే తు స్నాపనోక్తక్రమేణ వై. 

సమభ్యర్భ్య నివేద్యైవ పూర్వసానే నివేశయేత్ 

మార్గాశీర్దాఖ్యమాసే తు పూర్వపక్షే విశేషతః 

ప్రాతస్సన్ట్యావసానే తు పూర్వమాస్థానమండపే 

సంస్థాప్య చతురో వేదాన్ (క్రమేణాధ్యాపయేత్సదా 

పూజయేద్దేవదేవేశం సప్తవింశతివిగ్రహైః 

ఏకాదశీముపోష్యైవమహాపాతకనాశినిమ్. 

తతః ప్రభాతే ద్వాదశ్యాం స్నాత్వా స్నానవిధానతః 

మృణ్మాయాని తు భాండాని పురాణాని పరిత్యజేత్. 

మృష్టసికోపలే పాదై శోధయిత్వా యథార్హకమ్ 

స్నాపనోక్త (క్రమేణైవ స్నాపయిత్వా యథావిధి. 

ఆసనాదిభిరభ్యర్భ్య పాయసం చ నివేదయేత్ 

పానీయాచమనం దత్వా ముఖవాసం తతః పరమ్. 

పురుషసూక్తేన సంస్తూయ (గ్రామం చైవ ప్రదక్షిణమ్ 

ధామ(ప్రదక్షిణం కృత్యా జీవస్తానే నివేశయేత్. 

సంవత్సరే 2_ రృనే హీనే నిత్యనైమిత్తికాదిషు 

తత్సర్వం పూర్ణమి త్యాహుర్వా దశీపూజనే కృతే. 

పౌషే తు పూర్ణిమాయాం వై విష్ణుపంచదినోక్తవత్ 

అర్బయిత్యా తు దేవేశం గవ్యం క్షీరం నివేదయేత్ 

సో 2పి సంవత్సరఫలం లభతే నా 2ఒ(త్ర సంశయః 
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166 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా(స్తే, భార్గవే 

మాఘమాసే పునర్వస్యో రాఘవో ఇ జాయత స్వయమ్ 

తతస్తస్యాముపోష్యైవ రామం వా విష్ణుమేవ వా 

(గ్రామం ప్రదక్షిణం కృత్వా స్నాపయిత్యా నివేదయేత్. 

తిలపద్మవిధిం వక్ష్యే (శ్రుణుధ్యం మునిపుంగవాః 

మాఘమాసే తు పంచమ్యాం పూర్వపక్షే విశేషతః 

పూర్వరాత్రా తు దేవేశమర్భయిత్వా యథావిధి 

హవీంప్యపి నివేద్యైవ బద్దా (ప్రతిసరం పునః 

పూర్వవచ్చాయయిత్సైవ రాత్రిశేషం నయేత్రమాత్ 

ప్రభాతే దేవముద్దాప్య కలశైస్నాపయేత్సునః 

మండపం వాఇథ కూటం వా ప్రపాం వా 2థ యథోచితమ్ 

గోమయేనోపలిప్యైవ పంచవర్లెరలంకృతమ్. 
యై 

తస్మిన్ సంస్థాప్య దేవేశం ప్రణమ్రైవా ౬ నుమాన్య చ 

ప్రముఖే ధాన్యరాశౌ తు ద్విహస్తాయతవిస్తృతే. 

కృష్ణాజినం సమాస్తీర్య నవవ'స్తేస్సమాస్తరేత్ 

తదూర్ద్వే తు వికీర్యైవ షడ్డోణం తిలమేవ హి. 

ద్రోణత్రయం ద్వయం వా2_ పి మండలాకారవత్తథా 

అష్టభిశ్చదలై ర్యుక్తం తిలపద్మం సమాలిఖేత్, 

త్రిణిష్కెన తదర్దేన నిష్కమా(త్రేణ వా పునః 

స్వర్లపద్మం చ కృత్యా తు తిలపద్మే తు విన్యసేత్ 

ఆఢకై శృాలిధాన్యైశ్ళ పూర్ణ పాత్రాణి షోడశ 

౧౩ 

౧౪ 

౧౫ 

ల౬ 

౧౭ 

౧౮ 

(౧౯ 

౨0 

90 



ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

ఇంద్రాదీశానపర్యన్తం శాలిరాశ్యుపరి న్యసేత్. 

ఆఢకం తైలమాహృత్య తదర్హం చ ఘృతం తథా 
పళ్ళిమే దధి సన్న్యస్య దేవదేవం ప్రణమ్య చ. 

ఆత్మసూక్తం చ జపా తు పూజయేదష్టవి[గ్రహైః 

ప్రణమ్య.దేవదేవాయ పద్మమధ్యే తు పూర్వవత్. 

ప్రాచ్యాది పురుషాదీంళ్ళ చతుర్మూర్తిభిరాహ్యయేత్ 

ఏకాదశోపచారైశ్ళ పూజయిత్వా యథార్హకమ్. 

ఇం(ద్రాద్యైశా న్రమావాహ్యా దిగ్గేవానర్బయేత్తతః 

'అతోదేవా'ది సంయుక్తం విష్ణుసూక్తం జపేత్తునః 

బింబే దేవం సమారోప్య చాన్యానుద్యాసయే(త్రమాత్ 

యజమానో 2_థ తత్కాలే దద్యాదాచార్యదక్షిణామ్. 

విష్ణుభక్తియుతం శాన్తం దయాద్యాత్మగుళై ర్యుతమ్ 

వేదపారాయణపరం సర్యావయవసంయుతమ్. 

విప్రమాహూయ తత్కాలే దేవస్య నియతో 2 (గ్రతః 

ధ్యాత్యా దేవేశ మాచార్యో దేవదేవస్య సన్నిధౌ 

తిలపద్మం దదేత్తస్మై సర్వలోక హితాయ వై 

స్తోతైర్లయైశ్చ వాద్యైశ్చ స్తుత్వా దేవం సమర్భయేత్. 

దేవం యానే సమారోప్య సర్వాలంకారసంయుతమ్ 

దేవాలయం పరీత్రైవ జీవస్థానే నివేశయేత్, 

ఏవం యః కురుతే భక్త్యా విష్ణవే పరమాత్మనే 

సర్యాన్ కామానవాప్నోతి వైష్ణవం లోకమశ్నుతే. 

ఫాల్లునే మాసి ఫల్గున్వ్యాం శ్రియా సార్ధం జనార్దనమ్ 
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168 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా(స్తే భార్గవే 

స్నాపయిత్యోత్సవం కృత్వా సమభ్యర్భ్య నివేదయేత్. 

చైత్రే మాసి తథా చైత్రాం కుర్యాద్దమనకోత్సవమ్. 

పూర్వస్మిన్నేవ దివస్ రా(త్రిపూజావసానకే. 

బద్దా ప్రతిసరం తత్ర దేవేశాయ నివేదయేత్ 

వసన్తం కామమభ్యర్య పాయసాన్నం నివేదయేత్. 

దేవస్య దక్షిణే పారే మాలాం దమనకీం న్యసేత్ 

ప్రభాతే దేవముత్తాప్య స్నాపయిత్వా 2ర్భయే త్తథా 

దేవస్య పుష్పమన్రాభ్యాం దద్యాద్భక్తి సమన్వితమ్ 

సర్వేషాం పరివారాణాం దద్యాత్తన్మంత్రమూర్తిభి: 

(గ్రామం (ప్రదక్షిణం కృత్వా సంస్థాప్యాస్థానమండపే 

సమభ్యర్భ్య నివేద్వైవ ముఖవాసం దదేత్తతః 

వైశాఖ్యాం పౌర్షమాస్యాం వై స్నాపయిత్వా సమర్భయేత్ 

జ్యేస్టే తు స్నాపయేద్దేవం నవవగస్తం ప్రదాపయేత్. 

సో2 పి సంవత్సరఫలం (ప్రాప్న యాదేవ మానవః 

అర్హ్య దానం ప్రశస్తం స్యాద్దేవస్యామాఢమాసకే. 

(శ్రావణే మాసి నక్షత్రే శ్రవణే తు విశేషతః 

ఉత్సవస్నపనాదీని పూర్వవత్కారయేద్చుధః 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

అతః పరం (ప్రవక్ష్యామి జయన్త్యుత్సవలక్షణమ్ 

జయన్తీ (శ్రావణే మాసి కృష్ణపక్షే 2ష్టమీ శుభా 

రోహిణీసహితా జ్ఞేయా సర్వపాపహరా తిథిః 
తస్యాం జాతో జగన్నాథో జగత్సాలనకాంక్షయా 

చగన్దస్యోదయ కాలే తు మధ్యరాత్రే స్వలీలయా 

తస్మిన్ వై దివసే కృష్ణమర్భయిత్వా ప్రయత్నతః 

ఉత్సవం కారయేద్యస్తు విష్ణోస్పాలోక్యతాం (వ్రజేత్ 
అష్టమీ రోహిణీయుక్తా రహితా వా విచక్షణైః 

అవిద్దైవ సదా (గ్రాహ్యా సప్రమ్యా సర్వదా తిధిః 

ఆదిత్యోదయవేలాయాం కలామా(త్రా 2ష్టమీ యది. 

సా తిథిస్సకలా జ్ఞేయా నిశీథవ్యాపినీ భవేత్ 

నాగవిర్దా యథా నందా వర్దితా (శ్రవణా 2 న్వితా. 

తథాష్టమీం పూర్వవిద్దాం సర్వాం వాపి పరిత్యజేత్ 

అఎద్దివా 2.ష్టమీ' గ్రాహ్యా తాం సుపుణ్యాముపావసేత్. 

రోహిణీసహితా కృష్ణా మాసి భాద్రపదే ఇష్టమీ 
అర్హరాత్రాదధో కోరం కలయా వాపి పూర్వవత్ 

జయన్తీ నామ సా ప్రోక్తా సర్వపాపప్రణాశిని 

తస్మాత్తు దివసాత్స్ఫూర్యం నవమే వా ఇథ సప్తమే 

పంచమే వా (త్రహే '2 వాపి విధినా చాంకురార్చణమ్ 

పూర్వేద్యురేవ శర్వర్యాం రాత్రిపూజావసానకే. 

బద్దా ప్రతిసరం తత్ర శయనే శాయయేద్దరిమ్ 

తస్యాం తిథావర్ద రాత్రే కృష్ణమేవం విశేషతః 
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170 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

పుష్పాంజలిం తతః కుర్యాచ్చియా యుక్తో జనార్దనః 

భూమిభారాపహారాయ లోకే జాతో జగత్పతి: 

ఇతి సంచింతయేద్దేవం వైష్ణవం మంత్రముచ్చరన్ 

సర్వాలంకారసంయుక్తం మండపం చ ప్రదక్షిణమ్. 

పురస్తాన్మధ్యమే వాపి చాస్థానే వాప్యలంకృతే 

తన్మధ్యే విష్టరే స్థాప్య దేవదేవం ప్రణమ్య చ 

తైలం హారిద్రచూర్లం చ కలశాన్ సంప్రపూర్య చ 

స్థండిలే విన్యసేత్తత్ర దేవదేవం సమర్భయేత్. 

తైలేనా ఇభ్యంజనం కృత్వా చూర్ణేనోద్యర్తనం చరేత్ 

నాదేయం గంధతోయం చ పుష్పోదం చాక్షతోదకమ్. 

కుశోదకం తు సంభృత్య కలశాన్. పంచ విన్యసేత్ 

'అతో దేవా” ది భిర్న[న్తై స్నాపయేత్సురుషోత్తమమ్. 

'పాద్యాద్యర్భ్యానమభ్యర్భ్య దేవదేవం ప్రణమ్యచ 

_ హిరణ్యగర్భ” ఇత్యుక్త్వా గవాం క్షీరం నివేదయేత్. 

ముఖవాసం చ దత్సైవ ప్రణామం చ తతళ్ళరేత్ 

నివేదితం తు తత్ క్షీరం వంధ్యాపుత్రప్రదం భవేత్. 

పీత్వా ప్రసూతే పుత్రం చ ఆయుష్మన్తం బలాన్వితమ్ 

నీతా ఘృతం చ తైలం చ ముఖవాసయుతం తథా. 

దేవస్య దర్శయిత్వా తు బ్రాహ్మణేభ్యః ప్రదీయతామ్ 

దేవదేవమలంకృత్య భక్తానామాత్తచేతసామ్. 

యథా వై యాజమానస్య తథా ప్రియకరం బుధైః 

సర్వవాద్యసమాయుక్తం సర్యాలంకారసంయుతమ్. 



ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

(గ్రామం వా2ప్యాలయం వాపి ప్రదక్షిణమథాచరేత్ 

ఆలయం సం(ప్రవిశ్రైవ కలశైస్నాపయేద్భుధః 

ఆచార్య దక్షిణాం దత్వా సోదకం దేవసన్నిధౌ 

ప్రభూతం తు నివేద్యైవ ముఖవాసం దదేత్సునః, 

ఏవమేవం తథా కుర్యాదుత్సవం (ప్రతివత్సరమ్ 

భుక్తి ముక్తి ప్రదమిదమృషిభి: పరికీర్తితమ్. 

అపరే 2థ దినే వా ఐపి కారయేదుత్సవం బుధః 

యద్యన్న(న్రక్రియాలోపో వైష్ణవైర్హూయతే తథా. 

ఏకస్మిన్ వత్సరే హీనే దేవదేవం ప్రణమ్య చ 

స్నపనం పంచవింశద్భి: కలశై శృుద్ధమానసై: 

శాన్తిహోమం చ హుత్యా తు పుణ్యాహమపి వాచయేత్ 

ఉత్సవం ద్విగుణం కుర్యాద్దక్షిణాం చ స్వశక్తితః 

(శ్రావణే ద్యాదశీయోగే మాసి భాద్రపదే తథా 

సంవత్సరార్పాదోషస్య శాన్య్యర్థం కేశవస్య తు. 

అస్మిన్ మాసే విశేషేణ పవిత్రారోపణం హరేః 

సర్వదోషోపశమనం సర్వకామాభివృద్దిదమ్, 

మాసే ఇ స్మిన్నారభేతైవ (శ్రవణ(వ్రతముత్తమమ్ 

త్రిభిర్వర్నైస్తిభిర్మాసైరుషోష్య చ మహత్సలమ్. 

ఆశ్చయుజమాసే చాశ్చ్యరే దేవేశం స్నాపయేత్తతః 

అర్హ్యదానం (ప్రశస్తం స్యాద్దేవదేవస్య శార్ణి ణః 
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అథా ఇతః కృత్తికాదీపదానలక్షణముచ్యతే 

కార్తిక్యాం పూర్ణిమాయాన్తు యదృక్షన్తు ప్రవర్తతే. 

తదృక్షం దీపబుక్షం స్యాత్కాలాపేక్షా న విద్యతే 

రవ్య స్త్రమయవేలాయాం దీపారోపణమాచరేత్, 

దేవస్య సన్నిధౌ స్తంభే దేవాలయసమో(చ్చ్రయే 

అధికే వా మహాదీపం మహాస్నేహం ప్రకల్పయేత్. 

త్రిపాదం వా తదర్హం వా దీపదండం సమాహరేత్ 

వేణుం వా క్రముకం'వా 2పి తాళం వా నాళికేరకమ్. 

మధూకం తింత్రిణీకం చేత్యన్యైస్పారద్రుమైస్తథా. 

శతాష్టదీపసంయుక్త ముత్తమోత్తమముచ్యతే. 

ఉత్తమే మధ్యమం దీపం శతసంఖ్యాక్రమం విదుః 

ఉత్తమాధమదిపం స్యాన్నవతిర్ష్య ధికా తథా. 

మధ్యమోత్తమముక్తం స్యాదశీతిశ్చతురస్తథా 

మధ్యమే మధ్యమం చైవ షట్సప్రతిరథోచ్యతే. 

మధ్యమాధమదీపన్తు అష్టపష్టిరితి సృతమ్ 

అధమోత్తమదీపన్తు షష్టిసంఖ్యాం వదన్తి హి. 

ద్విపంచాశ్నత్రదీపాంశ్చ కుర్యాదధమమధ్యమే 

అధమాధమమేవేదం చత్యారింశత్రదీపకమ్. 

అశక్తానాం యథాశక్తి దీపంతతైవ యోజయేత్ 

దండే తు సుషిరే యోజ్యం చతుర్దిక్షు క్రమేణ వై 

భూతపీఠస్యపూర్వేతు దీపస్టానం విధీయతే 

పద్మకోశప్రతీకాశ ఇతిశ్రుత్యాముదాహృతమ్. 
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తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన పద్మం కుర్యాత్సలక్షణమ్ 

విస్తారాయామతుల్యం స్యాచ్చతుస్తాలప్రమాణతః 

గోలకాంగులముత్సేధం చతురశ్రం ప్రకల్పయేత్ 

తతైవ శాలిభి స్పిర్యకృద్మమష్టదలాన్వితమ్. 

తన్మధ్యే తాలమా(త్రేణ సమవృత్తం సకర్షికమ్ 

ఏకాంగులసముత్సేధం త(తైవోపరి తండులైః 

సతి పద్మం సముత్సుల్లం నవవ(స్త్రం సమాస్తరేత్ 

పుష్పం తస్యోపరి న్యస్య కల్పయేత్సద శ్యమండలమ్. 

దలేష్వభ్యర్భ్య చ వసూన్ మధ్యే ధర్మం సమర్భయేత్ 

ఆలయాభిముఖే కుర్యాత్రపాం చై వాతిసున్దరమ్. 

ఆస్థానమండపే వా 2 పి కల్పయేత్పద్మమండలమ్ 

సౌవర్లం రాజతం తామం మృణ్మయం వా స్వశ్తితః 

శరావం (ప్రస్థసంపూర్ల్ణం సమాహృత్య విచక్షణః 

కించిత్కర్ఫూర సంయుక్తం పిచువర్తిసమన్వితమ్. 

గవ్యం ఘృతం సమాదాయ స్థాపయేత్సద్మమధ్యమే 

ఆచార్యస్సుప్రసన్నాత్మా నవవసస్రోత్తరీయకః 

'శ్రియే జా” తేతి మంత్రేణ దీపస్యోద్దీపనం చరేత్ 

ప్రతీచ్యాం పద్మమధ్యే తు శ్రియం ధ్యాత్వా సమాహ్యయేత్, 

ఏకాదశోపచారైశ్ళ పూజయిత్వా సమాహితః 

శ్రీదేవీం మనసా ధ్యాత్వా శ్రీసూక్తం చ సముచ్చరన్. 

దీపమాదాయ హస్తాభ్యామప్పరో భిర్విశేషత: 

దీపాసన్యాంత్సమాదాయ తోయధారాసమన్వితమ్. 
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గేయధ్వనిసమాయుక్తం నృత్తవాద్యసమన్వితమ్ 

ప్రదక్షిణం తతః కృత్వా గర్భాగారం ప్రవేశయేత్. ౯౭ 

దేవస్య దక్షిణే పారే స్థాపయేన్మం(త్రవిత్తమః 

దేవదేవం సమానీయ మండలే స్టాప్య చా 2త్వరః ౯౮ 

కుర్యాద్దశోపచారాంశ్చ సమభ్య ర్చ్యేద్విధానత : 

'శ్రియే జా' తేతి మన్రేణ దీపానుద్దీపయేద్చుధః ౯౯ 

గర్భగేహే చ సోపానే ప్రాసాదే ముఖమండపే 

(ప్రాసాదశిఖరే వా2పి గ్రీవాయాం చరణే 2 పి చ, ౧౦౦ 

ప్రాకారేషు చ సర్వత్ర తథైవ స్నపనాలయే 

పుష్పసంచయదేశే చ ద్యారే చాస్థానమండపి. ౧౦౧ 

అన్వేష్వపి చ సర్వత్ర దీపానుద్దీపయే(త్కమాత్ 

కార్సాసతూలం సంబద్ద్య శరావేషు ఘృతేన వై. ౧౦౨ 

పూర్యోక్తేనైవ మంత్రేణ చోద్దీపనమథాచరేత్ 
నృత్తగేయాదివాద్యైశ్చ ఘోషయిత్వా ప్రయత్నతః ౧౦౩ 

తచ్చరావస్థదీపం చ బలిపీఠస్యపళ్ళిమే 

అధిదేవం సమారాధ్య నిక్షిపేద్దపమండపే ౧౦౪ 

'శుభ్రాజ్యోతి' రితి ప్రోచ్య దండ్రాగ్రే ఒన్యాంళ్ళ నిక్షిపేత్ 

నివేద్య బహుధా దేవం పృథుకాదీన్విశేషతః ౧౦౫ 

భక్ష్యాణి గుడమిశ్రాణి ప్రభూతం చ మహాహవిః 
[గ్రామం (ప్రదక్షిణం కృత్వా సర్యాలంకారసంయుతమ్ ౧౦౬ 

పునర్దేవం సమాదాయ జీవస్థానే నివేశయేత్ 

సో2_ పి సంవత్సరఫలం (ప్రాప్య గచ్చేత్సరం పదమ్. ౧౦౭ 
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గ్రహణారాధనమ్ 

అధా 2 తస్సం(ప్రవక్ష్యామి సూర్యసోమోపరాగయో: 

ఆర్భనాదివిధిం సమ్యక్ దేవదేవస్య శార్జి ౯ 

సూర్యగ్రహే చతుర్యామం' త్రియామం తు విధు[గ్రహే 

నా 2 శ్చన్తి హవ్యకవ్యాని దేవతాః పితరస్తథా 

ఆలయే తు హరేః పూజాం న త్యజన్తి మహర్షయః 

హవిర్ని వేదనం హిత్వా పూజాం సర్వాం సమాచరేత్. 

[గ్రహణే వర్తమానే తు స్నాపయేతురుసోతమమ్ 

కోటియజ్ఞఫలం (ప్రాప్య (బ్రహ్మలోకే మహీయతే. 

(గ్రస్తా 2 స్తగ్రహణే కుర్యాత్నపనం తు పరే 2హని, 

తథా (గ్రస్తోదయే కుర్యాదితి శాతాతపో 2 బ్రవిత్. 

సర్వధా వర్తమానే తు [గ్రహణే స్నపనం చరేత్ 

గ్రహణం సం(క్రమో హస్తిచ్చాయా చ విషువాదికమ్. 

యుగాదిరేవ మాద్యాస్తు పుణ్యకాలాః ప్రకీర్తితాః 

నిషేధ: కథితః ప్రాజ్జెర్హవిర్దానవదుత్సవే 

నిత్యార్భనం చోత్సవం చ స్నపనాత్ఫూర్వమాచరేత్ 

స్నాపయిత్యా హృషీకేశం హవిర్దానం ప్రశస్యతే. 

వాస్తుశుద్దిం సదా కుర్యాద్లహణే చన్షసూర్యయో: 

పురాణాని చ భాండాని త్యక్యాన్యాని సమాహరేత్. 

కుశాగ్రాణాం సముత్ క్షేపాద్యాససాం శుద్దిరిష్యతే. 

అపక్యానాం చ వస్తూనాం న పక్వం పరిగృహ్హతే. 

అదృశ్యముపరాగన్తు నోపరాగం (ప్రచక్షతే. 
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దీక్షితస్య తథా ఒన్యస్య స్నానం స్యాత్సృర్భమోక్షయో: 

యావానాద్యన్తకాలస్వ్యాత్తావతా కీర్తయేద్దరిమ్ 

మౌనీ జపాదికం కుర్యాదూర్ష్యపుండ్రధరశ్ళుచి: 

సప్తవాతాహతం వ(స్త్రమా(ర్టం ధృత్వా న దోషభాక్ 

(గ్రహణే భగవత్సేవా సర్వా ఇ శుభవినాళినీ. 

దద్యాద్దానాని శక్త్యా వై సకామో హరిమన్నిరే 

తదనన్తం భవేత్సాక్షీ యత్రా 2నన్లో హరిస్ఫయమ్ 

ప్రభూతం తు నివేద్యా ఇథ భుంజీయాత్తదనన్తరమ్ 

రాత్రౌ (శ్రాద్ధం ప్రకుర్వీత గ్రహణే తన్నదోషకృత్. 

దూషితే తూక్తకాలే తు తస్యా 2పగమ ఏవచ 

విపరీతే మహాన్ దోష ఇతి శా(స్తవిదో విదుః 

న నిశీథాత్పరం (శ్రాద్దమాపత్సుపి విధీయతే 

స్నానమాశౌచినాం నిత్యం తే 2పి దానం చ కుర్వతే 

న జపో న తపస్తేషామశుద్దా మోక్షణే పునః 

యదా రాశ్యన్తరం రాశేః కాలే సం(క్రమతే రవిః 

తదా తు పుణ్య కాలస్సాత్స్నపనాద్య(త్ర కారయేల్. 

కటకే వింశతి : పూర్వం మకరే వింశతి; పరే 

పుణ్యాస్తు ఘటికా : ప్రోక్తాస్తత్ర (గ్రహణవచ్చరేత్, 

యదా 2స్తమయవేలాయాం సంధ్యాయాం సం(క్రమో రవేః 

పూర్వే 2హ్లొ పుణ్యకాలస్స్యాదపరాహ్లాత్సరస్సృతః 

అర్జాస్తమిత ఆరో తథా చా 2ర్గోదితే సతి 

పాశ్చాత్యపూర్వఘటికాస్తి స్రస్సంధ్యా ప్రకీర్తితాః 
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ఉపరాగే 2_పి కుర్యాద్దై ఉత్ప్సవే 2.వభృథం హరేః ౧౨౯ 

విధుగ్రహే నిశాం సర్యామహోరాత్రం రవిగ్రహే 

త్యజేచ్చుభే తదా కుర్యాన్నైవ దీపోత్సవం హరేః ౧౩౦ 

పశళ్ళాన్నిశీథా(ధ్లహణే దీపం దాస్యన్తి కే చ న 

అవిద్దే పర్వణి (ప్రోక్తం దీపదానం శుభావహమ్. ౧౩౧ 

(గ్రహణే 2పి భవేద్దీపమవిద్దా పూర్ణిమా న చేత్ 

అపర్వణ్యర్పితం దీపం హన్తి పుణ్యం పురాతనమ్. ౧౩౨ 

మాస రేష్వన్యపుణ్యరే విష్ణుపంచదినే తథా 

అర్భనార్దాయ దేవస్య కాలో మధ్యాహ్న ఉచ్యతే. ౧౩౩ 

కామ్యే తు సుముహూర్తి స్యాత్పూజనం నా ఇన్యథా చరేత్. 

ఇతి శ్రీవైఖానసే భగవచ్చా(స్రే భృగుప్రోకాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణా 2ధికారే ఏకవింశో 2ధ్యాయః; 

అధ ద్వావింశే  ధ్యాయః 

స్నపనమ్ 

అథా 2.తస్న పనాగారం (ప్రముఖే చోత్తరే తథా 

ఐశాన్యాం వా విశేషేణ (ప్రపాం వా మండపన్తు వా. ౧ 

వితానోపరి సంవీతం లంబమానం పరిషత 
* * శః 

స్తంభాంత్సంవేష్ట్య వ(స్రైళ్ళ్చ దుకూలై స్తాంతవైరపి. > 

ముక్తాదామసమాయుక్తం పూర్ణకుంభసమన్వితమ్ 
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సత్వం రజస్తమశ్రైవ ఐశ్వర్యం చా 2ధిదైవతమ్ 

చతుర్వేదాదికైర్మంతైస్తోరణాంస్థా పయేత్ర్రమాత్ 

ఉభయోః పార్వయోశ్రైవ కదళీ[క్రముకాన్వితమ్ 

పూర్వాన్తముత్తరాన్తం చ షట్వూత్రం సంప్రసార్య చ 

కల్పయేదాయతసమం పదానాం పంచ 'వింశతిమ్. 

మధ్యేబ్రాహ్మాం పదం హిత్వా చర్యార్థం పరితో 2ష్ట చ 

పూర్వాది చత్వారి పదం ద్వారార్థం పరికల్పయేత్. 

శిష్టాంళ్చ ద్యాదశపదాన్ (ద్రవ్యన్యాసార్థమాహరేత్ 

మధ్యే శృభ్రన్తు కర్తవ్యమౌపాసనవిధానతః 

మధ్యే నిమ్నం చ కృత్యా తు తాలమాత్రప్రమాణతః 

శ్యభ్రస్య మధ్యమే చైవ బిల్వజం ఫలకం న్యసేత్. 

తత్ర్రమాణాధికం పీఠం పరితశ్చతురంగులమ్ 

మధ్యే హిత్వా ప్రతిష్టాప్య ద్వివేదిసహితం (క్రమాత్. 

తతః పావనమార్షేణ జలంగచ్చే దుదజ్యుఖమ్ 

మండపాత్తు బహిస్టానే జలస్థానం తు ఖానయేత్. 

ఆచ్చాద్య కదలిప[తైః: పద్మప(తైరథాపి వా 

హారిదైశ్సా 2థ ప(తైర్యాప(తైః (క్రముకజైస్తు వా. 

'అతో దేవా'ది మంత్రేణ కుశదర్భాంస్తు శోధయేత్ 

యావచ్చ్యభ్రప్రమాణన్తు తావత్మృత్యా సమాహరేత్. 

హస్తమా(త్రం తథా ఇయామం ప్రోక్షణార్థం తు కూర్చకమ్ 

మార్జనార్థం తు కూర్చంచ షడంగులమితి స్పృతమ్. 

పంచభిర్వా త్రిభిర్యా =థ ద్యాదశా 2౦గులమాయతమ్ 
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కలశార్థం తు కుర్వీత యథాకలశ సంఖ్యయా. 

తండులై (ర్రీహిభిశ్రైవ సతిలైశ్చ (త్రివేదికమ్ 
ట్రీహ్యార్హం తండులం (ప్రోక్తం తదర్హం చ తిలానపి. 

ఉత్తమం (ద్రోణమిత్యుక్తం మధ్యమం తు తదర్హకమ్ 

అధమం చా ఇఢకం చైవ పంక్రీం కుర్యాద్దిచక్షణ: 

సమ్యక్ దగ్ధ్వా తు కలశానభిన్నాంత్సం(ప్రగృహ్య చ 

శరావాణాం (ప్రమాణం తు కుడుబం సముదాహృతమ్. 

షట్రస్థమా(త్రం కరకం కుంభం తు (ద్రోణమేవ చ 

'దేవస్య' త్వేతి కలశాన్ కుంభాదీంత్సం(ప్రగృహ్య చ. 

యవాన్తరం తు తంతూనాం సంవేష్ట్య కలశానపి 

పూర్వరాత్రౌ విశేషణ దేవేశం సంప్రణమ్య చ. 

సమభ్యర్య్య నివేద్యైవ ముఖవాసం దదేత్తతః 

పూర్యోక్తేన విధానేన బద్దా ప్రతిసరం తతః 

శయనం సోపధానం చ కారయిత్యా తు పూర్వవత్ 

శయనే శాయయేద్దే వముత్తరాచ్చాదనం. చరేత్, 

న్నత్రెర్లేయెశ్చ వాద్యైశ్చ. రాత్రి శేషం నయేత్ర్రమాత్ 

తతః ప్రభాతే ధర్మాత్మా యజమానయుతో గురుః 

శ్య(భ్రమధ్యే ప్రతిష్టాష్య కూర్చాంత్సమ్యబ్బ్యసేత్కమాత్ 

జయాదీరపి తత్రైవ చైందద్రాదైశా నమర్భయేత్. 

పంక్షీశమర్భయేత్పూర్వం నీలవారుణమధ్యమే 

విష్వక్సేనం సమభ్యర్య్య సోమేశానా 2న్రరేపి చ. 

లో కపాలాంత్సమభ్యర్చ్యేద్విగ్రహేర్దశభి'స్తి భిః 
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ప్రార్టవ్యాణీ 

నదీతీరే మృదం గృహ్య సస్యక్షేత్రే తటాకకే 

దర్భమూలే చ సంగృహ్య గజదన్తే తథైవ చ 

గోశృంగే కర్కటావాసే వల్మీకస్య తు మధ్యమే. 

మహీం దేవీమనుజ్ఞాప్య తాశ్చాహృత్య పృథక్ పృథక్ 

ఆతపేనా ఇథ సంశోష్య విశ్వామిత్రాన్ పరిహ్రసేత్. 

శరావేషు మృదం చైవ పూరయిత్యా పృథక్ పృథక్ 

ఇం(ద్రాదీశానపర్య న్తం ప్రదక్షిణవశేన తు. 

'ఉదుత్య'మితి మన్రేణ ప్రథమం సన్న్యసే న్మృదః 

మృదుపస్నానమేకం తు ఐశాన్యాం విప్యసిత్తదా. 

అళ్ళద్ధేన పలాశేన బిల్వేన ఖదిరేణ వా 

కుర్యాదష్టా ఇంగులోత్పేధం చతురశ్రం సమస్తతః 

మూలం షడంగులం చాగ్రాత్ర్యరగులం సముదాహృతమ్ 

అనేన వా మృదా వాపి కుర్యాద్ద్వై పర్వతాన్ [క్రమాత్ 

హిమవానూర్జవాన్వింధ్యో విదూరో వేదపర్యతః 

మహే(న్దశ్చ పురళ్ళ(న్షశ్చతశ్చం గాశ్ళపర్వతాః 

ఏషాం వర్ల స్తథైవో క్త; కుర్యాద్వర్లేన సంయుతాన్ 

శ్వేతం పీతం చ కృష్ణం చ రక్తం వై శ్వేతమేవ చ, 

పీతం కృష్ణం చ రక్తం చ క్రమాద్వర్ష ఉదాహృత;ః 
ప్రాగాదీశాన్ర మేతాంశ్చ “ఇదం విష్ణు'రితి న్యసేత్. 

శైలానాం చాప్యుపస్నా మేకమీశాన్యగోచరమ్ 
శాలి బ్రిహియవా ముద్గతిలమాష పియంగవః 

౨౫ 

౨౬ 

౨౭ 

౨౮ 

౨౯ 
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గొధూమళ్ళణక స్తిలో 2. మసూరళ్చాద్ధసీ తథా 

కుళుద్దమాష కాళ్చైవ షష్టిర్నిష్పావ ఏవ చ. 
3౬ 

ఏతాన్యాహృత్య ధాన్యాని శరావేషు పృథక్ పృథక్ 

ప్రక్షిష్య తాంళ్ళ సంపూర్ణాన్ (క్రమాద్వా ద్వౌ 
న్యసేత్తథా. 3౭ 

ఇం(ద్రాదీశానపర్యన్తం 'శుక్రన్త ఇతి మ(న్తతః 

న్యసేదేకముపస్నానం ధాన్యానామగ్నిదిశ్యపి. 
3౮ 

శరావాణామలాభే తు కలశేషు పృథక్ పృథక్ 

'సోమ ఓషధీనా' ముచ్చార్య పూర్వవచ్చా 20కు రానపి. 3౯ 

యమనీలాన్తరే చా 2సి శరావే తు సువిన్యసేత్ 

అంకురాణాముపస్నానమే కమైవ విన్యసేత్. ౪౦ 

పర్వతార్థం సమం (ప్రోక్త్షవ్నక్షైర్య త్నేన వా మృదా 

మంగలాని ప్రకుర్యాచ్చ దారుపక్షాణ్యను'క్రమాత్. 
౪౧౦ 

శ్రీవత్సం పూర్ణకుంభం చ భేరీమాదర్శనం తథా 

మత్స్యయుగ్మా 20కుశం శంఖమావర్త
మితి చాష్ట వై. ౪౨ 

శ్రీ వత్సం తత్తు రుక్మాభం ఘటో రక్తాభ ఉచ్యతే 

రక్తాం భేరీం సువర్ణాభం తస్య పార్చే 2సితం ? తథా. ౪3 

ఆదర్శనం చ శ్వేతం స్యాద్వృత్తం చ(న్దవదిష్యతే
 

మత్స్యయుగ్మం తథా శ్యేతమూర్చ్వాననమితీరితమ్. 
౪౪ 

అంకుశస్య తు దండం చ రక్తం కృష్ణఘృణీయు తమ్ 

శంఖం శంఖనిభం (ప్రోక్తం రక్తమావర్తమిష్యతే. 
ఇగ 

సప్తాంగులసము త్వేధమేషాం పీఠం ద్విగోలకమ్ 

యథా వృక్షైస్తథా కుర్యాత్పంచవర్షైర్సృుదా తథ
ా. ౪౬ 
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ఏవం లక్షణముద్దిష్టం శేషం యుక్త్యా సమాచరేత్ 

ప్రదక్షిణ[క్రమేజైవ చైం(ద్రాదీశా న్రమర్భయేత్. 

దిక్షృష్టసు మహాదిక్షు తత్తద్ద్యారస్య దక్షిణే 

'శం సా నియచ్చ' త్విత్యుక్వా మంగలాన్యత్ర విన్యసేత్ 

మంగలానాముపస్నానమైం (ద్రాద్యే చైకమేవ హి 

ఏవం ప్రకరణం (ప్రోక్తం కలశానాం ... 

ద్వాదశప్రధాన ద్రవ్యాణి 

పంచగవ్య(క్రమం వక్ష్యే దేవస్య స్నపనం (ప్రతి 

కపిలాయా వరం క్షీరం శ్వేతాయా దధి చోచ్యతే. 

రక్తవర్ణాఘృతం (గ్రాహ్యం కృష్ణాయా గోళ్ళకృద్భవేత్ 

మూత్రం తు నీలవర్ణాయాః పంచగవ్యమితి సృతమ్. 

ప్రస్థపాదం ఘృతం చైవ ద్విగుణం దధి సంయుతమ్ 
గృహీత్వా త్రిగుణం క్షీరం గోమయన్తు చతుర్లుణమ్. 

షడ్లుణం చైవ గోమూత్రం పంచగవ్యయుతం (క్రమాత్ 

అపాతితం తు గోమూత్రం పతితం గోమయం భవేత్ 

ధారోష్లం క్షీరమాదాయ సద్య స్తప్తం ఘృతం భవేత్ 

అశుక్తం దధి గృహ్లీయాదేతత్సర్వత్ర లక్షణమ్. 

“గాంగేయం” మం(త్రముచ్చార్య గోమూత్రం పూర్వమాహరేత్ 

తత్పరం తు శకృద్రాహ్య 'మీశాన'మితి మ(న్రతః. 

'హిరణ్యపాణి' మిత్యుక్యా పయ ఆదాయ నిక్షిపేత్ 

'ఇషే త్వే'తి దధి యుంజ్యాద్ధృతం 'చాయన్ర' ఇత్యపి. 
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ఇత్యేవం పంచభిర్మ[నైః పంచగవ్యం సమాహరేత్ 

ఏతదాఢకపూర్ణన్తు కలశే దృశ్యతే పృథక్. 

సౌవర్లం రాజతం తా(మ్రం కాంస్యం మృణ్మాయమేవ వా 

ద్యాదశా ఇంగులవిస్తారం షోడశా 2._౦గులనాహకమ్. 

ద్యాంగులం సంభరేత్కంఠం ముఖం పంచాంగులంభవేత్ 

పక్వబింబ ఫలాకారం ఖండస్సుటి తవర్ణితమ్ 

ఏవం కలశమాదాయ పంచగవైైః ప్రపూర్య చ 

'రుద్రమన్య'మితి ప్రోచ్య న్యసేదీశానగోచరే. 

ఆఢకార్హఘృతేనైవ సంపూర్ణం కలశం తథా 

'ఘృత(ప్రతీకి ఇత్యుక్ష్యా ఇం(ద్రేశానాన్తరే న్యసేత్ 

కలశం మధుసంయుక్తం సుకు: పూరితం తథా 

'మధు వా' తేతి మంత్రేణ ఇం(ద్రాగ్న్యరన్తరే న్యసేత్. 

న శుక్తం దధి గవ్యం చ ? సంపూర్ణ కలశం తథా 

'దధి (క్రావ్బ్న' ఇత్యుక్త్యా ఆగ్నేయ్యాం దధి విన్యసేత్. 

సద్యో దుగ్గం పయో (గ్రాహ్య మక్షతైః పూరిత న్తథా 
'అణోరణీయా” నిత్యుక్వా యమాగ్య్యుర్మధ్యమే న్యసేత్, 

ఉశీరాగరుపర్లెర్యా సంయుక్తం చన్లనేన వా 
య్ ౨ ద 

శుద్దోదకేన సంగృహ్య కలశం పరిపూరితమ్. 

యమనీలాన్తరే తత్ర 'అప్పరి స్ప్వితి విన్వసేత్ 

(వ్రహిమాషయవైర్యుక్తం సర్షపం చా క్షతం విదుః. 

తూర్య ఘోషసమాయుక్తం మిశ్రితం చాక్షతోదకమ్ 

త(త్రా 2క్షతోదకేనైవ సంపూర్ణం కలశం తతః, 
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'ఇమా ఓషధయ' ఇత్యుక్యా న్యసేన్నీ లే ఒక్షతోదకమ్ 

కదళీమాతులుంగా(మై పనసై ర్నాళికేరకై:. 

ఆ(ర్రాదిభిః ఫలైశ్చాన్యైర్యథాలాభం సమాహృత్రైః 

ఫలై రర్జాంశసంయుక్తం శేషం తోయేన పూరితమ్. 

ఫలోదకమితి (ప్రోక్తం కలశం సంప్రసాధితమ్ 

నీలవారుణయోర్మధ్యే 'సోమం రా 'జేతి విన్యసేత్, 

కుశా(గైరథ వా దూర్వైరక్షతైశ్చు సమన్వితమ్ 

కుశోదకమితి (ప్రోక్తం కలశం తేన పూరితమ్. 

వరుణోదానయోర్మధ్యే 'యతస్స్వ'మితి విన్యసేత్ 

వజ్రం నీలం (ప్రవాలం చ శంఖజం శుక్తిజం తథా 

ఎతాని పంచరత్నాని తతో మరతకం తథా 

వైడూర్యం పుష్యరాగం చ గోమేధికమితి (క్రమాత్. 

రత్నోదకమితి (ప్రోక్తం కలశం తేన పూరితమ్ 

వాయవ్వ్యే సన్న్యసేద్విద్యా 'నతో దేవాది'ముచ్చరన్ 

యథాలాభం తథా రత్నసువర్లసహితం (క్రమాత్ 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ పురుషసూక్రయుతం జపేత్. 

తథా 2భిమ(న్తితం తోయం జప్యోదకమితి సృతమ్ 

కుబేరోదానయోర్మధ్యే బ్రహ్మ దేవానా' మితి న్యసేత్. 

ఫలాన్తే తు వితున్నాస్య్యురోషధ్యస్పముదాహృతా: 

సర్వ్యాషధిసమాయుక్తం సర్యౌెషధ్యుదకం భవేత్. 

తుర్యాం శేషు గృహీతం చ కలశం పూర్ణ్వమంభసా 

సోమేశానా న్రరే చైవ 'చిత్రం దేవానా” మితి న్యసేత్, 
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ఏషాం (ప్రత్యేకమేకం తు కలశం శుద్ధవారిణా 

గృహీత్వా తదుపస్నానం వామపార్శే తు విన్యసేత్ ౭౯ 

ఉపస్నానే తు కలశానతో దేవా దినా న్యసేత్ 

ఏవం (ప్రధానకలశాశ్చతుర్వింశతిరీరితాః. ౮౦ 

అను ద్రవ్యాణి 

నంద్యావర్తం చ పద్మం చ తుళసీ విష్ణుపర్లి కా 

బిల్వం చ కరవీరం చ పద్మం కుముదమేవ చ. ౮౧ 

అష్ట వై పుణ్యపుష్పాణి గ్రాహ్యాణి తు యథా[క్రమమ్ 

దివా శుద్దం తు బిల్వం చ కపెద్ధం బిల్వవన్నిళి. ౮౨ 

కరవీరం దివా శుద్దం నిశి సితం ? తథా శుచి 

శరావేషు సమాహృత్య పుష్పాణి తు పృథక్ పృథక్. ౮౩3 

'ఇమాస్సుమనస' ఇతి మ[న్రేణ యమనిలాన్తరే న్యసేత్ 

తస్యోపస్నానమేకన్తు తత్సార్భే కలశం న్యసేత్. ౮౪ 

శ్రీవేష్టకం యవం ముద్గముశీరం చైవ రత్నకమ్ 

తథా మసూరం దమనం జాతీఫలయుతం తథా. ౮౫ 

లవంగం చ సమాహృత్య చూర్లయిత్వా (క్రమేణ వై 

సమారాధ్యైవ తచ్చూర్షం శరావేషు చ పూరయేత్. ౮౬ 

పంక్తీశాద్దక్షిణే చూర్లం 'వన్ల్యో న' ఇతి విన్యసేత్ 
a (ఎ ళం 

ఏషామలాభే చూర్ణానాం (గ్రాహ్యమేలాదిచూర్లకమ్. ౮౭ 

ఉపస్నానం తు తత్ప్సార్వ్వే త్వేకం వై కలశం న్యసేత్ 

అశ్వద్దస్య మధూకస్య ఖదిరెస్య వటస్య చ, ౮౮ 

వంజుళాసనయోశ్వ్యో 2పి చిత్రవృక్షస్య చ త్వచః 
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హృత్యోలూఖలమధ్యే చ 'ఉదుత్య'మితి విన్యసేత్. 

ఉక్త చర్మణ్యలాభే తు అశ్వద్ధస్య విధీయతే 

కషాయం పరికల్సైవ 'యే తే శత'మితి బ్రువన్. 

వరుణోదానయోర్మధ్యే కషాయకలశం న్యసేత్ 

ఉపస్నానం తు తత్సార్వే ఏకం వై కలశం న్యసేత్. 

సింహీ చ నకులవ్వాఘ్రనన్దా త్యం చ పుష్కరమ్ 
దూర్యా చ సహదేవీ చ పాఠా సాహ్యయమేవ చ. 

ఏవం వనౌషధీర్భహ్య సోమవాయ్యోస్తు మధ్యమే 

ఉపస్నానం తు తత్సార్న్వే ఏకం వై కలశం న్యసేత్. 

నదితటాకకూపానాం పల్వలస్య చ వారిభిః 

పృథకృంపూర్య కలశాంశ్చతురస్తు సమాహరేత్. 

తస్టైకం కలశం పారే ఉపస్నానం తు విన్యసేత్ 

హరేణుకం చ స్థాణేయం పత్రం వ్యాఘ్రనఖం తథా. 

పర్ణాగరుం చ ద్యామాకం కచోరం చేరువాలకమ్ 

మాంసీ జాతిఫలైలాంశ్చ లవంగం చన్దనం తథా. 

కర్పూరం చ బలోశీరస్థిరనారదమేవ చ ? 

కుస్తుంబురుం తథా 2న్యాని సుగంధీని శుచీని చ. 

ప్రాణ్యంగం చ పురీషం చ వర్ణయిత్యా సమాహరేత్ 

ఏతేషామపి యచ్చూర్షం సూక్ష్మముత్సిడ్య కల్సితమ్. 

సర్వగంధమితి (ప్రోక్తం శరావేషు ప్రపూరయేత్ 

న్యసే'త్రాతార'మిత్యేవ యక్షరాజేశమధ్యమే. 

తత్తత్సార్హే న్యసేత్తేషాముపస్నానం తథైవ చ 
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ప్రకీర్ణా ఒధికారః 

నవస్య స్నిగ్గవర్లస్య హారిద్రస్య ప్రకల్పయేత్: 

చూర్ణం తు కలశే క్షిప్యా సంపూర్మం కలశం చరేత్ 

పంక్తీశస్యైవ పారే తు 'సినీ వా'లీతి విన్యసేత్. 

తస్య పార్షే న్యసేదేకముపస్నానన్తు పూర్వవత్ 

పాలాశదూర్వాపామార్గనన్హ్యావర్తదలాని చ. 

కరవీరస్య పత్రాణి కుశపత్రాణి చైవ హి 

మూలగన్హార్థమాహృత్య తస్య పారే న్యసిద్బుధః 

అవీ ఆళ్ళ ల ఆట శుద్దోదకలశం స్టాప్యేదుపస్నానం చ పూర్వవత్ 

వస్త్రయుగ శం నవం సూక్ష్మం కృతం కార్చాసతంతునా, 

స్లోతార్థన్తు సమాహృత్య శుద్దపా(త్రే తు నిక్షిపేత్ 
౧ థు ఠా 

విష్టుగాయ(త్రియా స్థాప్య యక్షరాజేశమధ్యమే. 

పోత పార్ట న్యసేత్తాని 'బ్రహ్మజజ్ఞాని మిత్యపి 

జాతిం హింగులికం చైవ అంజనం చ మనళ్శిలామ్. 

_ గోరోచనం చ గిరికమితి ధాతూంత్సమాహరేత్ 

ఏతాని చూర్లయిత్వా తు శరావేషు పృథక్ పృథక్. 

ప్రక్షిప్య 'జాతవే'దేతి న్యసేత్తవ్ర పూర్వవత్ 

ఏకాదశానుకరణే కలశాంశ్రైవ పూరయేత్. 

అహతం చ సుసూక్ష్మం చ వస్త్రయుగ్మమఖండితమ్ 

వస్త్రం యజ్ఞోపవీతం చ పవిత్రం భూషణాదికమ్. 

ఏవమాదీని సంగృహ్య సోమేశానాన్తరే న్యసేత్ 

విన్యస్య కలశాంశ్రైవ తథా చూర్ణాన్ పృథక్ పృథక్. 

వ(స్రైరావేష్ట్య తాంత్సర్యాన్ పునః కూర్చాని నిక్షిపేత్ 
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ఉత్కూర్భం వా ఇప్యధః కూర్చం 'ప్రాగగ్రం వోదగ(గ్రకమ్. 

విన్యస్య తేషు కూర్చాని శరావై రపిధాయ చ 

ప్రణమ్య దేవదేవేశం (ద్రవ్యార్బనమథా ఇరభేత్. 

తతశ్చర్యాపదాన్తేషు జయాద్యప్పరసో 2ర్భయేత్ 

జయాం చ విజయాం విందాం నందకాం పుష్టకామపి. 

కుముద్వతీముత్సలకాం విశోకాం చ సమర్చయేత్ 

ప్రాగాదివేద్యా : పరిత : పంక్తా పంక్తీశమర్భయేత్. 

విష్వక్సేనం తత : పశ్చాదింద్రాదీంశ్ళ సమర్భయేత్ 

ద్రవ్య దేవార్భనమ్ 

మృద్దేవతా తు భూదేవి పర్వతేశస్తు పావకః 

వాయుర్వై ధాన్యదేవస్స్యాద్గరుడో 2౦కురదేవతా 

మంగలాధిపతిశ్ళ(క్రః పంచగవ్యాధిపళ్ళివః. 

తథైవ విశ్వేదేవాశ్ళ ఉపస్నానాధిదేవతాః 

సామవేదో ఘృతేశస్వ్యాదుపస్నానే తు వత్సరాః 

బుగ్వేదో మధుదేవస్సాదుపస్నానే తు వాయవః 

యజుర్వేదో దధీశో ఇభూదుపస్నానే కపర్షినః 

క్షీరీ త్వధర్వవేదశ్ళ ఉపస్నానే 2శ్వినౌ తథా 

గంధోదకే షడ్పతవో మరుతస్తదనన్తరే. 

అక్షతోదే విశ్యమూర్తిరుపస్నానే బృహస్పతిః 
సోమః ఫలోదకేశస్వ్యాదనన్తన్తదనన్తరే. 

కుశోదకే చ మునయ ఉపస్నానే తు తక్షకః 

విష్ణూరత్నదకే శస్స్యాద్గంధర్వా స్తదనన్తరే. 
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ప్రకీర్ణా 2-ధికారః 

మంత్రో రత్నోదకేశస్యాదుపస్నానే తు పుష్పజాః 

సర్యౌషధ్యుదకే భానురుపస్నా నే ఇప్పరోగణాః 

పుణ్యపుప్పేషు ధాతారం చూర్లేష్వప్యనపాయినమ్ 

వరుణః కషాయదేవస్యాత్తీర్ధే చైవ జగద్భువః 

వనౌషధీశో రుద్రో ఇభూచ్చినీవాలీ హరిద్రకే 

_ఉపస్నానే తు రాకా స్యాత్సర్వగనే శతక్రతుః 

బ్రహ్మాణం మూలగనే తు ప్లోతవ(స్తే పురన్దరమ్ 

ధాతుష్వపి చ దుర్గాం చ తత్తద్దవ్యధరం స్మరన్. 

(త్రయోదశోపచారైళ్ళ మూర్తిమం(తైరథా 2ర్భయేత్ 

ఉపస్నానేషు చా ఇన్యేషు వరుణం చ తథా ఇర్చ్భయేత్. 

ఆచార్యం పూజయిత్వా తు వ స్రైరాభరణై స్తథా 

శిష్యం చ పూజ యేత్పశ్ళాద్యజమానస్త్వ శక్తితః 

తతో గురుః (ప్రసన్నాత్మా దేవేశం సంప్రణమ్య చ 

అప్టాపచారై రభ్యర్భ్య స్నపనావసరం. తతః. 

విజ్ఞాప్య హరయే సమ్యక్ పళశ్ళాత్కార్యం సమాచరేత్ 

'రక్షస్వ త్వ'మితి (ప్రోచ్య ద్రవ్యదేవం ప్రణమ్య చ, 

శిష్యస్తున మకాయస్సన్నాచార్యాజ్ఞాం ప్రతీక్షతే 

ఆజ్ఞాపయేద్దురుశ్ళ్శిష్యం 'హరస్వేద'మితి (బ్రువన్. 

తత్తద్దవ్యం సమాదాయ శిష్యస్తస్మై నివేదయేత్ 

అర్ఫి: (ప్రోక్ష్య సమాదాయ తద్దవ్యం గురురత్వరః. 

ప్రణవం తు సముచ్చార్య తత్ర కార్యం సమాచరేత్ 

లలాటాన్తం సముద్దృత్య దేవదేవం ప్రణమ్య చ. 
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త(ద్దవ్యేణ సకృత్రిర్వా దేవేశస్య ప్రదక్షిణమ్ 

త(ద్దవ్యనామ సంయోజ్య తన్మంత్రాన్తే తు కారయేత్. 

'అతో దేవా” దితిమంత్రేణ దేవదేవం (ప్రణమ్య చ 

విష్ణుం చ పురుషం సత్యమచ్యుతం చా 2నిరుద్దకమ్. 

ఏవం మం(త్రం సముచ్చార్య తత్ర కార్యం సమాచరేత్ 

క్రియాన్తే పాత్రమాదాయ పూర్యస్మ్థానే నివేశయేత్. 

స్నపన ప్రయోగః 
'ఏకాక్షరేణ' మంత్రేణ (ప్రోక్ష్య గృహ్య ప్రదక్షిణమ్ 

కూర్చేనాదాయ సం(స్రావ్య మూర్షివై స్నాపయేన్మదా 

“విశ్వే నిమగ్న'ఇత్యుక్వా పర్వతేన ప్రదక్షిణమ్ 

ధాన్యేన స్నాపయేచ్చైవ 1ప్రాణప్రసూతి'ముచ్చరన్. 

'వితత్య బాణ” మిత్యుక్యా అంకురైరేవ చా 2ర్భయేత్ 

'త్వం యిజ్టేతి చ మం(త్రేణ మంగలైశ్చ (ప్రదక్షిణమ్. 

“వసోః పవి(త్ర' మిత్యుక్త్యా పంచగవ్యా 2భిషేవనమ్ 

'వారీశ్చత'(స్ర' ఇత్యుక్త్వా సర్యోపస్నానమాచరేత్. 

'అగ్న ఆయాహి” మంత్రేణ ఘృతేనై వా 2భిషేచయేత్ 

'అగ్నిమా'ళేతి మంత్రేణ మధునై వా 2భిషేచయేత్. 

దధ్నా 2భిషేచయేత్పళ్చా'దిషే త్వే'తి సముచ్చరన్ 

శన్నో దేవీరభీత్యుక్తా క్షీరేణైవా 2.భిషేచయేత్. 

“అభి త్యాశూర ఇత్యుక్త్వా స్నాపయేద్గంధవారిణా 

ఇమా ఓషధయ' ఇత్యుక్త్వా స్నాపయేదక్షతోదకై:. 

'జపన్ ది త్వేతి చోచ్చార్య ఫలోదైశ్సా 2భిషేవయేత్ 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

'చత్వా'రీతి చ మంత్రేణ కుశోదై శా 2 భిషేచయేత్. 

'తత్పురుషా'యేతి మంత్రేణ రత్నోదైశ్సా 2భిషేవయేత్ 

పూతస్తస్యేతి మంత్రేణ జప్యోదైరభిషేచయేత్. 

'చత్వారిశృం' గేత్యుచ్చార్య సర్యాషధ్యుదక్రై శృరేత్ 

'ధాతా విధా' తేత్యుచ్చార్య పుణ్యపుషై రథార్బయేత్, 

'బుచో యజూంషి మంత్రేణ చూర్లేన స్నాపయేద్నురు: 

'స ఏష దేవి ఉచ్చార్య ఉద్వర్తేత కషాయకైః 

'స సర్వవేత్తా' మంత్రేణ తీర్చోదైశ్చా 2భిషేచయేత్ 

'సామైశ్చ సాంగ'మిత్యుక్తా మార్దయేచ్చ వనౌషధీః 

హారి[ద్రచూర్లెస్సంస్నాప్య 'అతో దేవా” ఇతి బ్రువన్ 

'త్వం (స్తీ పుమా'నిత్యుచ్చార్య లేపయేత్సర్వగన్లకైః 

స్నాపయేదుష్ణతోయేన “ఆపో హి” స్టేతి చోచ్చరన్ 

నిత్యస్నానోక్తమార్షేణ శుద్దోదైరభిషేచయేత్, 

తత్తద్దవ్యాభిషేకాన్తే స్నానవస్త్రం విసృజ్య చ 

ధౌతం సమర్పయేచ్చైవ పూజయేదష్టవి(గ్రహైః 

'మిత్రస్సుపర్ల'ఇత్యుక్వా స్టో తేన పరిమృజ్య చ 

వ(స్తాద్యైస్సమలంకృత్య పూర్యోక్తేనైవ కారయేత్ 

'త్వం భూర్చువ స్వం' మంత్రేణ మూలగన్దేన మార్టయేత్ . 

'బుద్దిమతా' మిత్యుచ్చార్య చా 2లంకుర్యాచ్చ ధాతుభిః. 

పాద్యమాచమనం దద్యాదాలయస్య (ప్రదక్షిణమ్. 

స్వస్తిసూక్తాదిసూక్తం చ జప్యా చై వా2థ కారయేత్. 

అర్వాస్టానే తు సంస్థాప్య పూజయిత్యోక్త మార్గతః 
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192 శ్రీ వైభానసభగవచ్చాస్రే, భార్గవే 

మహాహావిః ప్రభూతం వా యథాశక్తి నివేదయేత్. 

నిష్కాధికం సువర్ణం చ సవత్సామపి గాం తథా 

గురవే దక్షిణాం దద్యాత్నాపకానాం తథైవ చ. 

తత్రాన్యకర్మ కర్చాణాం యథాశక్యా చ దక్షిణామ్ 

దద్యాత్కర్మఫలం (ప్రాప్య యజమానో 2థ భక్తిమాన్. 

స్నపనాయత్రముద్దిష్టధాన్య(ద్రవ్యా 20బరాణి చ 

పాత్రాణి చ తథాన్యాని స్నపనాన్తే ధృతాని చ. 

నివేదయిత్యా గురవే ప్రణమేచ్చ ముహూర్ముహు: 

(ధువార్చనా యది స్యాత్తు ప్రముఖే స్నపనం చరేత్. 

వితానస్తంభ వేష్టాదిపూర్వవత్కారయే త్తతః 

పంచహస్తాదిభేదేషు పంక్తిం కుర్యాద్విధానతః 

మధ్యే కుభం చ సన్న్యస్య అర్భయిత్వా చ పూర్వవత్ 

ధ్రువపీఠస్య పరితః కూర్చయుక్తం చతుర్దిశమ్. 

జయాదీరర్భయిత్యా తు మృదాదీన్ పూర్వవ(త్రమాత్ 

తత్సాత్రం సంప్రగృహ్యైవ పాణిభ్యాం క్షాళనం చరేత్ 

అథ వా పాత్రమాదాయ పూరయిత్యా తు సన్ఫ్యసేత్ 

ద్రవ్యం ప్రతి విశేషణ పూరయిత్వా ఒర్భయే(త్ర్యమాత్. 

పాద్యం చాచమనం పుష్పం గంధం ధూపం తథైవ చ 

దీపమర్థ్యం తథాచామమర్చయిత్యా 2ష్టవిగ్రహైః 

దేవదేవం నమస్కృత్య ప్రదక్షిణమథా 2_చరేత్ 

దేవస్య పురతస్తిష్టేద్దవ్యమాదాయ పాణినా. 

గోళ్చంగా[గ్రం సముద్దృత్య పూర్యోక్తవిధినా (క్రమాత్ 

౧౫౪ 

ORA 

ORE 

౧౫౬ 

౧౫౮ 

౧౯ 

౧౬౦౪ 

(౧౬౯ 

౧౯౬౨ 

(౧౬3౩ 

౧౬౪ 



_ప్రకీర్ణా2-ధికారః 

పునః ప్రదక్షిణం కృత్వా పూర్వస్థానే తు విన్యసేత్. 

ధ్రువేణాభ్యస్తరే చైవ బింబైరన్యైస్స హైవ తు 

పూర్వముక్తం (ధ్రువార్సా చేత్నపనం సమ్యగాచరేత్. 

యథేక్తేనైవ మార్గేణ యథావిధి సమర్భయేత్ 

చత్యారింశత్ 

గవ్యం (శ్రుతం దధి మధు క్షీరం 

స్యాద్రత్న తోయకమ్. 

జప్యం 

ద్యాదశైతాన్ సమాహృత్య 

న్తు ఉపస్నానమేకం హారి(ద్ర 

మధ్యమోత్తమమ్ 

ఉపన్నాన వి 

మాధమం చైవ సృపనం తు విధీయతే 

స్తథా కుర్యాత్కలశైస్తు చతుర్తశః 

మధ్యమే మధ్యమం చైవ మధ్యమాధమ 

విధీయతే. 

సప్తభిః 

కలశై: మధ్యమం తేషాం షడ్భిః కల 

ధమ ముచ్యతే 

చతురశిః 
దో 

గవ్యం ఘృతం క్షీరమక్ష 
పస్నానం తథైవ చ. 
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194 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా(స్తే, భార్లవే 

ఏతై 
దశైతాన్ కలస్యాచేత్ర్ర? త 

పూర్వోక్తేనైవ 
కలశస్య చేత్. 

దిక్ష్రష్ట 
సో గవ్వ్యైస్తు ఐంద్ర ఘృతమి 

మ్యేగన్హోదకం తథా 

పయో - త్యాం వారుణ్యామక్షతోదకమ్ 

సౌమ్యే జప్యోదకం (క్రమాత్ 

వ్యస్తుసప్తభిః కలై; 

చ త్రిషటో గకొస్టలం 

సప్తభిః కలశోక్తవత్ 

౦ నవకోష్టన్తు తత్ర వై 

మ భళ్ళ కుశాంభసా 

జపా ౦ విన్యసేత్ 

ఏవమేవం యేల్. 

దక్షిణాయనకాలే తు 

ఉత్తరాయణకాలే తు పశ్చాత్ 

యేతు సంప్రాప్తే త 

త్పూర్యేం దూపరాగేషు 

స్నపనం దేవదేవస్య కృత్వా త 

ఇతి (్రీవైభానసే భగవచ్చా(స్రే భృగుప్రోకాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణా 2.ధికారే ద్యావింశో 2.ధ్యాయః 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

ఇంగ తయోబం-రక 2_ధ్యాయః. 

ఉత్సవచ క్రమ్ 

అతః పరం (ప్రవక్ష్యామి పూర్యోద్దిష్టం సుదర్శనమ్ 
సుదర్శనస్య చోద్దిష్టం ప్రమాణం చ విశేషతః. 

మహాబేరస్య మానేన నవాంగులమితి స్మృతమ్ 

తస్య వృత్తం సముద్దిష్టమరాళ్షైవ తు (త్రంగులమ్. 

వృత్తం పట్టస్య విస్తారమేకాంగు లముదాహృతమ్ 

తన్మధ్యే చారకూటం స్యాదేకా 2౦గులముదాహృతమ్ 

అరా ద్వాదశ ఉద్దిష్టా ఎతచ్చ(క్రస్య వై తథా 

అధమం మార్గమాలోక్య (ప్రోక్రమేత(త్రమాణకమ్. 

తత్ర మధ్యం ప్రమాణన్లు వక్ష్యామి (శ్రుణుతాదరాత్ 

మహాబేరస్య హస్తేన ద్యాదశా 2౦గులముచ్యతే. 

తద్వృత్తం తస్య హస్తేన ద్యాదశా 2౦గులముచ్యణతే 

వృత్తం తస్య సముద్దిష్టమారకూటం ద్వియంగులమ్. 

వృత్తపట్టస్య విస్తారమేకా 2.0గులముదాహృతమ్ 

అష్టా చ చతురంగుల్యా? దుద్దిష్టాళ్ళు సమాసతః. 

అరాష్తోడశ ఉద్దిష్టాశ్ళ(క్రస్యైవ తు మధ్యమే 

కూర్మం వా ఇప్యథ సింహం వా పద్మం వా ఇప్యథ కారయేత్. 

అధస్తాద్యోగదండం చ ఏకాంగులముదాహృతమ్ 

ఉభయోః పాదయోళ్షైవ సింహేనైవ తు కారయేత్. 

ఆయసేనై వ వా కుర్యాద్దారుణా వా తథైవ చ 

సర్వ(త్ర సుందరం కుర్యాత్సజానన? విధీయతే, 
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196 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

ఏతల్లక్షణముద్దిష్టం చక్రసైవ ప్రమాణతః 

మధూచ్చిష్టైన విధినా కుర్యాద్వై తత్ర తత్ర తు. 

విదధ్యాద్దేవ దేవస్య హేతి ప్రవరముత్తమమ్ 

ప్రమాణం చ తు సర్వత్ర తత్రిభాగం విశేషతః 

స్థాపనాం మూర్తిమం(త్రం చ చక్రస్య (శ్రుణుతర్షయః 

అథా 2తస్సం(ప్రవక్ష్యామి వైష్ణవం చ(క్రముత్తమమ్. 

త్రివిధం చక్రముద్దిష్టం (బ్రహ్మణా పరమేష్టినా. 

కాలచక్రం వీరచ(క్రం సహ(స్రవికచం క్రమాత్. 

కరోద్దృతం వీరచ(క్రం దేవస్య ముఖమానతః 

సర్యాజినాం సమూహన్త బజం ఖ(త్రయమన్తతః? 

దేవస్య ముఖమానం స్యాద్దాదశా ఇష్టారచిహ్నితమ్ 

జ్యాలాపంచకసంయుక్తం కరాగ్రే దక్షిణే చరేత్. 

మయం మహీమయం దివ్యమష్టారం ద్యాదశారకమ్ 

ఎభిర్మ(న్రైస్సమభ్యర్య రక్షార్థం మోక్షశాన్తయే 

కాలచక్రం ప్రవక్ష్యామి బౌత్సవం సర్వశాన్తిదమ్ 

(ధువబేరముఖాయామం ద్విగుణాయామవిసృతమ్. 

వృత్తం చ షడ్గుణం (ప్రోక్తం క్షతాన్తం తత్సువృత్తకమ్ 

వృత్తస్య పట్టవిస్తారం త్రియంగులమితి స్మృతమ్. 

. షడంగులసమాయామమారకూటం తు (త్రంగులమ్. 

యవా కారకరా జ్ఞేయా ఉభయత్ర (ప్రవేశతా. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

ఆరకూటే ఇథ సింహం వా మకరం వా ఇథ పద్మకమ్ 

జ్వాలా(త్రికం వా కర్తవ్యం జ్యాలాపంచకమేవ వా. 

శతా ఇష్టారం వింశతిం వా ఉత్తమే సమ్యగాచరేత్ 

చతుష్పంచద్విపంచాశన్మధ్యమే సముదాహృతమ్ 

ద్యాత్రింశద్యా చతుర్వింశదధమే సంప్రయోజయేత్ 

ఏవం స్యాత్కాలచ(క్రన్తు ఉత్సవార్థం 'ప్రకల్పయేత్. 

చ(క్రాధస్తాత్రథా నాలం ద్వాదశా ఇంగులమాచరేత్ 

చక్రద్విగుణదండన్తు ఖదిరం చా 2సనం భవేత్. 

యాజ్జిక్రైరథ వా వ్నక్షైః కారయేద(త్ర శాసనమ్ 

షడంగులాయతవిస్తారాం ఫలకాం సం్రకల్పయేత్. 

వృత్తం వా చతురశ్రం వా లంబదామసమాయుతమ్ 

'త్రియంగులసముత్పేధం సంధయేత్తరికోపరి. 

తదధస్తాత్తు తాటిం చ కుంభలంబకసంయుతమ్ 

అష్టా 2౦గులసముత్సేథం కారయేదితి శాసనమ్. 

అంతస్సుషిరసం కృత్యా? దండా(గ్రే చా2ధ ఏవ వా 

కూరదండేన సంయోజ్య ఫలకోఫలపద కమ్. 

లతా(ప్రస్థతరం వాపి కారయేదితి శాసనమ్ 

పద్మం తు (త్రంగులాయామం విస్తారమధికా 20గులమ్. 

పాలికోపరి సింహౌ ద్యావుభయోః పార్యయోళ్ళరేత్ 

చక్రం సంవహమానౌ తౌ యావత్తత్ర చ కారయేత్. 

తయోర్మానం సముద్దిష్టం పంచా 2౦గులమితి సృతమ్ 

దండమధ్యేన కుర్యాత్తద్దండమూలే షడంగులమ్. 

197 

౨౮ 

౨౨ 

౨౩ 

౨౪ 

౨ 

౨౬ 

౨౭ 

౨౮ 

౨౯ 

30 

30౧ 



198 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా స్తే, భార్లవే 

పీఠం షడంగులోత్సేధం చతురంగులమేవ వా 

వృత్తం వా చతురశ్రం వా సరోజదళకర్లయుక్, 

షోడశా 2 ౦గులమాయాతుం విస్తారం సం(ప్రకిర్తితమ్ 

కర్లికామధ్యమే నాళమష్టా 2.౦గులసమాయుతమ్. 

నాళదండేన సంయోజ్య బంధయేదష్టబన్లనై: 

హారవత్సుదృఢం కుర్యాదవ(క్రమృజుసంయుతమ్. 

ఏవం కృత్వా యథామార్గం స్థాపనం సమ్యగాచరేత్ 

సహ(స్రవికచం చక్రం పురుషాకారమాచరేత్. 

రక్తాభం నిలవర్షం చ నవతాలేన మానతః 

ద్విభుజం ముకుటోద్భన్హ్లం చక్రచూళిసమాచరేత్. 

సుదర్శనం తథా చక్రం సహ(స్రవికచం తథా 

అనపాయినమిత్యేవం మూర్తిమం(తైస్సమర్భయేత్. 

శతధారం కాలచక్రం సర్వాసురవిమర్దనమ్ 

సర్వవిఘ్నహరం చేతి కాలచక్రం సమర్భయేత్. 

కాలచక్రం (ప్రవక్ష్యామి సర్వా 2సురవినాశనమ్ 

షట్రింశదంగులం వాపి షట్ పంచాశచ్చతా 2ష్టకమ్. 

విస్తారాయామతోమానముత్తమాధమమధ్యమమ్ 

మానా 2౦గులేన త[ద్రాహ్యం తక్షకం వర్తులం భవేత్ 

సహ(స్రారా అష్టశతం త్రిశతం షష్టిమేవ వా 

అరాః (క్రమేణ సంయుక్తా ఉత్తమా 2 ధమమధ్యమా:. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

చతుర్వింశత్తథా జ్యాలాష్టోడశ ద్వాదశా ఇథ వా 

దశసప్తాంగులం పంచ వృత్తం పట్టస్య సంయుతమ్. 

చక్రప్రభేహకం భాగం పీఠం పద్మకమాచరేత్ 

దండాదీని వినా తస్య పద్మం పీఠస్య యోజయేత్. 

ఏతదుక్తం మహచ్చ(క్రం సర్యారిష్టవినాశనమ్ 

చ(క్రస్య స్థాపనం మార్గం ప్రవక్ష్యామి తపోధనాః 

అంకురానర్పయిత్యా తు కారయేదక్షిమోచనమ్ 

తథా 2ధివాసనం కృత్యా గవ్యానామధివాసనమ్ 

యాగశాలాం తథా కృత్వా భూషయేత్తోరణాన్వితమ్ 

శయ్యావేదిం చ తన్మధ్యే చా 2ధ్యర్హాయామవిసృృతామ్. 

తత్తుర్యాంశోదయాం వేదిం కృత్వా తాం చతురశ్రకమ్ 

'ప్రాచ్యామాహవనియం చ కుండమౌపాసనాగ్నివత్ 

ప్రాచ్యాం తు స్నానవేదిం చ కృత్వా చైవ విచక్షణః 

అథా 2ధివాసితం చ(క్రమాదాయైవాభిషిచ్య చ. 

అగ్నిం సంసాధ్య పూర్వోక్తం కుంభం సంసాథయేత్సునః 

చక్రస్యా 2.భిముఖే కుంభం ధాన్యపీఠోపరి క్రమాత్. 

సన్న్యస్య తు గురుర్హీమాన్ యదితం భావయేత్తథా 

[గ్రామం (ప్రదక్షిణం కృత్వా శాలాయాం స్థాపయేత్తథా. 

హృత్సద్మమరధ్యే చక్రేశం ద్విభుజం ప్రా 2.0జలీకృతమ్ 

రకాభం కృతవస్రాభం ధ్యాత్వా సమ్యక్ ప్రపూర్య చ. 

తస్మాత్కుంభే సమావాహ్య పూర్వోక్తమభిపూజ్య చ 

వేద్యాం సంస్నాప్య తచ్చ(క్రం కలశైస్నాపయేత్తదా. 
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200 శ్రీ వైభానసభగవచ్చాస్తే, భార్గవే 

సమలంకృత్య వ(స్త్రాద్యైర్హాన్యపీలోపరి [క్రమాత్ 

సన్న్యస్య కుంభం సంయుక్తం బద్దా ప్రతిసరం తతః 

శాయయిత్యా తథా చక్రం హౌత్రం సమ్యక్ ప్రశంస్య చ 

చక్రాంగాన్యాయధా 20గాని మూర్తిమం(త్రాన్ ప్రచక్షతే. 

పశ్సాదగ్నిం పరిస్తీర్య వెష్ణవైర్మనవ్రసంయుత్త: 

, 'భూమాననో గ్రే వన్వాన' హుత్వా గాయత్రిసంయుతమ్. . 

శతమష్టోత్తరం హుత్వా రాత్రిశేషం వ్యపోహ్య చ 

స్నాత్వా ప్రభాతే పూర్యోక్తం చక్రమాదాయ పూర్వవత్ 

గ్రామం ప్రదక్షిణం కృత్యా కుంభేనాసాదయేత్తథా 

మండపే దక్షిణే పారే కృతపీరే విశేషతః. 

రత్నం నిక్షిప్య పూర్యోక్తమం(త్రేణ స్టాపయేత్తదా - 

చ(క్రమం(త్రా సుసన్మ్యస్య బీజాన్ సన్న్వస్య పూర్వవత్.. 

కుంభాచ్చక్తిం తథా ఇవాహ్య పూజయేదాసనాదిభి; 

పాయసాద్రైర్నివేద్యా 2.థ గురుం సమ్యక్ ప్రపూజయేత్. 

ఇతి (శ్రీవైఖానసే భగవచ్చాస్త్రే భృగుప్రోక్తాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణా 2ధికారే త్రయోవింశో 2ధ్యాయ:. 

ఇంథ చతుల్వం-లకే 2 ధ్వ్యాయః. 

ఉత్సవ: 

అతః పరం (ప్రవక్ష్యామి దేవేశస్యోత్సవ(క్రమమ్ 

వర్షదం సర్వలోకస్య శాన్తిదం సర్వపుష్టిదమ్. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

- రాజ్ఞాం విజయదానాయ శత్రూణాం నాశహేతవే 

వ్యాధిదుర్భిక్షశాన్యర్థముత్సవం కారయేద్బుధః 

కాల(శ్రద్దానిమిత్తార్జా (ఖ్యా) ఉత్సవా (స్రివిధాస్స్యృతా: 

మాసేతు యస్మిన్ కస్మింళ్చిత్రతిసంవత్సరం చరేత్. 

ఏకస్మిన్ సమయే చైవ స తు కాలోత్సవో భవేత్ 

ఇష్టమాసే దినే చేష్ట శ్రద్దయా క్రియతే తు యః. 

స తు (శ్రద్దోత్సవో జేయ స్తస్మాత్కా లోత్సవో గురుః 

భయ'ప్రదనిమిత్తేషు తథా 2 వా వృష్టికాదిషు. 

క్రియతే తత్ర శాన్య్యర్థం స నిమిత్తత్సవస్మృతః 

ప్రతిష్టాదివసే తీర్ధం ప్రతి సంవత్సరం చరేత్, 

కాలోత్సవ ఇతిజ్టేయశళ్ళాన్యర్థం స ప్రకీర్తితః 

రాజరా|ష్ట్రాభివృద్ద్యర్థం రాజ్ఞాం చైవా 2 భివృద్దయే. 

ఆత్మన్వ్రావ పుత్రాణాం కుర్యాదు క్తేషు మంగలమ్ 

రాజ్ఞో జన్మదినే చైవ యస్ప (శ్రద్దోత్సవో భవేత్. 

అద్భుతాద్యుద్భవేశా న్లిస్సతు నైమిత్తికోత్సవః 

గ్రామాదౌ చోత్సవస్యాచ్చేత్కమేఖైవం తు కారయేత్, 

సర్వదుఃఖార్తిశాన్యర్థ్హమాదౌ కాళ్యుత్సవం చరేత్ 

అన్యేషాం (క్రూరదేవానాం శిష్ట భూతగణస్య చ. 

శాన్యర్థం కారయే త్పళశ్చా చ్చాస్రోక్తం శంకరోత్సవమ్ 

విశస్రిగణ శాన్యర్థం సౌమ్యమార్గేణ వాస్తుషు. 

చక్రసేవేశ సంయుక్తం కుర్యాద్దుర్తోత్సవం పునః 

సర్వేషామపి దేవానాం మునీనామపి సర్వశః 
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పితూణాం చ (గ్రహాణాం చ తత్పత్నీనాం చ సర్వశః 

ద్విజానామపి శాన్య్యర్థం లోకానామపి సర్వశః 

పుష్ట్యర్ణం కారయేత్పశ్చాద్దేవేశస్యోత్సవం (క్రమాత్ 

అన్యథా చేద్వినాశస్స్యాత్సర్వేషాం చ న సంశయ : 

తస్మాత్సరిహరేద్విద్వాన్ (గ్రామాదౌ తం విశేషతః 

విషువాయనభూపర్ష్ (ప్రతిష్టాకరృభేషు చ 

(గ్రహణేమాసనక్షత్రే విష్ణుపంచదినేషు చ 

ఉత్సవస్యాన్తదివసే తేషు తీర్ధం ప్రకల్పయేత్. 

ఏతేప్వెకం పరి[గ్రాహ్యం యాజమానస్య చేచ్చయా 

విషువే చాయనే చైవ గ్రహణే సోమసూర్యయోః 

తత్తత్కాలే (ప్రకుర్వీత తీర్ణస్నానం తు నాన్యధా 

అనణేషుథ పూరా మధ్యాహే వా గుణాన్మోతే. అణ్యక్టంవ్రశ ఆౌర్వా కా బుధ్యా బ్నా ఎణాన్వి 

ఏకస్మిన్నేవ మాసే తు యది తీర్థదినద్య్వ్యయమ్ 

తయోరన్య్యదినే తీర్థమితి పూర్వజదర్శనమ్ . 

తదేవ యది సూర్యస్య విద్దం చేతృం[క్రమాదిభిః 

వర్ణనీయం తథా పూర్వం (ప్రశస్తమభిధీయతే . 

వారద్వయానుషక్తేచే త్తిథౌ స్యాత్తు పరే తథా 

అధిమాసః పరిత్యాజ్యః కాలోత్సవవిధౌ హరేః 

అర్మవారర్ష సంయోగస్సర్వదా సం(ప్రశస్యతే 

శ్రవణద్వాదశీయోగస్సర్వకర శ ఫలప్రద; 

యోగాశ్ళ సుప్రశస్తాస్య్యుస్పిద్దామృతవరాహ్యయాః 

తిథిద్యయానుషక్తం చే 2.న్నక్ష(త్రం స్యాత్సరే ౨హని. 
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పరస్మిన్ దివసే స్యాచ్చేద్యావచ్చ దశనాడికాః 

హీనం చే త్పూర్వదివసే సంకల్య్యా 2వభృథం చరేత్. ౨౪ 

ఉత్తమం తు ప్రిసప్హాహం మధ్యమం స్యాచ్చతుర్దశ 

నవాహం వా 2థ సప్తాహ మధమం పరిచక్షతే. ౨౫ 

త్రిగుణాన్యుత్సవాహాని కృత్వాదౌ ఘోషణం చరేత్ 

మధ్యమే ద్విగుణాదౌ స్యాదుత్సవాది దినే 2ధమే. ౨౬ 

అథ వా 2వభృథాత్పూర్వమేకవింశతికే దినే 
ధ్యజస్యారోహణం కృత్వా సర్వముత్సవమాచరేత్. ౨౭ 

రాహుదర్శ్భనసం॥క్రాన్యో స్నానం (శ్రేష్టం నిశాస్వపి 

క్రియాం సమాప్య మధ్యాహ్నే రాత్రౌ చేత్సకలం బుధః. ౨౮ 

తావత్కాలం వినోదేన నీత్యా తత్తీర్ణమాచరేత్ 

పక్షం (త్రయోదశా ఇహం వా దినాన్యేకాదశ (క్రమాత్. ౨౯ 

నవా 2హం వా2ధ సప్తా 2హం పంచా 2హమథ వా పునః 

త్రిదినం ద్విదినం చైవ కుర్యాదేకా 2హమేవ వా. 30 

న ధ్వజారోహణం కుర్యాత్ర్యహాదౌ తు విశేషతః 

ఉత్సవస్య దినాదౌ తు ఘోషయే ద్విధిపూర్వకమ్. 3౧ 

ఘోషణాదివసాత్పూర్యం కారయేదంకురా ఒర్పణమ్ 

ధ్వజదండం తతోవక్ష్యే విప్రాదీనాం యథా(క్రమమ్ 3౨ 

వేణుం చ జాతివృక్షం చ చంపకం (కముకం తధా 

ధ్వజదండాత్సమాహృత్య సర్వేషాం క్రముకం తు వా. 33 

అన్వ్యైర్యా శుభవ్నక్షైర్వా కారయేదితి కేచన 
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చతుర్వింశాంగులం నాహం ధ్వజదండమథోత్తమమ్ 

తస్మాత్తు ద్యంగులం హీనం ధ్వజదండన్తు మధ్యమమ్ 

వింశత్యంగులనాహం తదధమం దండముచ్యతే 

యథాలాభపరీణాహమవ(క్రం పరిగృహ్య చ 

ధ్వజదండమృజుం కుర్యా ద్విమానసమమాయతమ్. 

విమానస్యాధికం కుర్యా తృాదహీన మథా 2ర్హకమ్ 
అధ్యర్దం వా 2ధిపాదం వా మూలాద([గ్రం క్రమాత్మృశమ్. 

వేణుకం యది సంగ్రాహ్యం భూతవేదా ఇంగులాయతమ్ 

షడంగుల పరీణాహం వేణుదండం సుసంస్థితమ్ 

తన్మధ్యే ద్వియమం హిత్వా తన్మధ్యే వలయం దృఢమ్ 

తాలద్య్వ్యయమథా 2.యామం యమమాతత్రన్తు విసృతమ్ 

ఉత్సేధం భాగముద్దిష్టం దారుభిర్యాజ్ఞికైస్తువా 

తచ్చతుర్జాష్యంశకం కృత్వా మూలే 2గ్రే ద్యంశకం త్యజేత్, 

మధ్యే ద్యంశం తు కర్తవ్యం సుషిరద్యయసంయుతమ్ 

శకలాని (త్రీణి యోజ్య మూలమధ్యా[గ్రతః (క్రమాత్. 

ప్రక్షాళ్య మూలమన్రేణ తన్మంతైః |ప్రోక్షణం చరేత్ 

దశదర్భయుతం కూర్చమగే చైవ తు యోజయేత్. 

దర్భమాలాంతరావేష్ట్ర దండేచా ఇశ్వద్ద్రపత్రయుక్ 

మధ్యాంగులిపరీణాహం దండద్విగుణమాయతమ్. 

దండాగ్రే తత్ర సంయోజ్య రజ్ఞుం తత్రైవ బన్షయేత్ 

సంవ్యపోహ్య చతుస్తాలం ప్పష్టి యూధాధిపస్య తు. 

ఖానయిత్వ ధజస్తానం (త్రితాలం గాఢమేవ చ 
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మేదినిం తు సమభ్యర్భ్య రత్నం బీజాని చ క్షిపేత్ 

స్థాపయిత్యాధ్వజం తత్ర ధ్వజమం'త్రేణ మ(న్రవిత్ 

దేవదేవం సమీక్ష్యేవ యష్టిం తత్ర ముఖే న్యసేత్, 

ధ్య్వజదండమృజుం కుర్యా ద్దృఢం త(తైవ కారయేత్" 

మూలం (త్రితాలముత్సేధం తదధ్యర్హన్తు విస్ఫృతమ్. 

తదూర్దే రత్నిమాత్రన్తు సాష్టపత్రం సకర్షికమ్ 
ఖ్ ఖ్ * 

శుద్ద కార్పాసవ(స్తన్తు సమాహృత్య నవం దృఢమ్. 

ఉత్తమం షోడశం హస్తం మధ్యమం తిథిహస్తకమ్ 

అథమం చతుర్దశం హస్తం (త్రివిధం వ(స్రముచ్యతే. 

పంచతాలం చతుస్తాలం (త్రితాలం విసృతం (క్రమాత్ 

అ(గ్గం పాదం విదిత్వా తు ముఖం ప్పష్టం తథైవ చ. 

చతుర్భాగం పటం కుర్యాదేకభాగం శిరో భవేత్ 

విశస్థానం ద్విభాగం తు పుచ్చమేకాంశముచ్యతే. 

మధ్యమస్యాగ్రమూలం చ యష్టిం సమ్యక్ ప్రయోజయేత్ 

తన్మధ్యే తు లిఖేద్వీశం పంచవర్లెరలంకృతమ్ 

(ధ్రవబేరస్య కంఠాన ముత్తమే. చోత్తమం భవేత్ 

అథమే 2న్యన్తు నాభ్యన్తం తయోర్మధ్యే 2ష్టధా భవేత్ 

ఏకైకమధమాన్తం చ నవధా మానముచ్యతే 

ధ్వజదండస్య వీశస్య షట్శుభాని నిరీక్షయేత్. 

యజమానానుకూలే చ నక్షత్రే చ విశేషతః 

నవార్హతాలమానం వా నవతాలమథా 2పివా. 
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అతిభంగం నతం చైవ భంగత్రయసమన్వితమ్ 

వామపాదం సమాకుంచ్య దక్షిణం సం(ప్రసార్య చ. 

కించిత్సంకుచితం పీఠాత్సార్షి పారం సముద్దృతమ్ 

పక్షద్వయసమాయుక్తం కరరడముకుటాన్వితమ్ 

శ్యామం శ్వేతం తథా కృష్ణం రక్తం పీతం తథైవ తు 

ఏతైస్తు పంచభిర్వర్హైరనురూ పైస్తుశోభనై: 

గరుడం (ప్రాంజలిం కుర్యాత్కించిత్కం (ప్రక్షయేద్బుధః 

భూషణై రష్టనాగెశ్ళ వామహస్తే త్వనన్తకః 

వాసుకిర్యజ్ఞసూ(త్రన్తు కటిసూత్రన్తు తక్షకమ్ 

హారం కర్కోటకం చైవ పద్మం దక్షిణకర్లకే 

మహాపద్మం వామకర్లి శంఖంచ శిరసి (క్రమాత్ 

గుళికం దక్షిణే హస్తే క్రమాత్సర్వవిభూషణమ్. 

మూర్త్నశ్ఫోపరి కర్తవ్యం శ్వేతఛ(త్రం తు సున్దరమ్ 
పార్ప్వయోరుభయోశ్సాపి చామరద్వయ సంయుతమ్. 

పాదపార్యద్య్వయే చై వ దీపద్వయ సమన్వితమ్ 

పూర్ణకుంభం తయోర్మథ్యే లిఖిత్యా తు విశేషతః 

తస్యాధశ్ళంఖచ'క్రే చ సమాలిఖ్య విశేషతః 

ముక్తాదామాద్యలంకృత్య పార్ప్వయో;ః కదళీకృతమ్. 

పూర్వస్మిన్నేవ దివసే కృత్వా నయనమోక్షణమ్ 
దేవా ఒలయస్యా ఇభిముఖే ప్రపాయాం మండపే 2థ వా 

పంచవర్షైరలంకృత్య వితానస్తంభవేష్టనైః 

శాలిరాశిం చ కృవవ తతొటన్ను సుసనణేత్ 
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వాస్తు హోమం తతః కృత్యా పర్యగ్నికరణం చరేత్ 

పుణ్యాహం వాచయిత్తైవ (ప్రోక్షయేత్సంచ?:వ్యకైః ౬౭ 

ఐశాన్యామగ్నికుండే తు చౌసాసన విధానతః 

ఆఘారం విధివద్దుత్యా వైష్ణవం చ సుహూయతే. ౬౮ 

హేమపా(త్రస్థవర్లేన హేమతూల్యా విశేషత : 

తన్మంత్రం చ సముచ్చార్య నయనోన్మీలనం చరేత్. ౬౯ 

అంగహోమం తతః కృత్వా దర్శనీమైశ్చ దర్భయేత్ 

విష్ణుసూక్తం చ హుత్యా తు తథా పురుషసూక్తకై; ౭౦ 

వ్యాహృత్యన్తం చ హుత్యా తు తతః కుంభం (ప్రగృహ్య చ 

తంతునా పరివేష్టైవ కూర్చయుక్తం సహాక్షతమ్. ౭౧ 

వదన్వై విష్ణు గాయత్రీం గాయత్రీం గరుడస్య చ 

'ఇషే త్యోర్ట్వే' త్వాది జపన్ “ఆప ఉన్ల న్వి'తి క్రమాత్ ౭౨ 

తతః పురుషసూక్తం చ మంత్రానపి చ వైష్ణవాన్ 

కూర్చేనైవ తు తత్తాయమభిమృశ్య సమాహితః ౭3 

తదంబునా కుశాగ్రేణప్రోక్షణైః ప్రోక్షణం చరేత్ 

ఆపో హిరణ్యవర్ణాభి : పవమానాదిభి'స్రిభిః ౭౪ 

'శన్నో దేవీ” రభీత్యుక్వా పురుషసూక్తేన వైష్లవైః 

శుద్ధ్యర్థం (ప్రోక్షయిత్యా తు పుణ్యాహమపి వాచయేత్ ౭౫ 

పరిషిచ్య పావకం పశ్చాత్తన్మం[త్రేణ సుహూయతామ్ 

సాయమర్సావసానే తు కుంభపూజాం సమాచరేత్ ౭౬ 

కలశైస్సప్తభి: (ప్రోక్ష్య బద్దా ప్రతిసరం తతః 

అండజాదీని పంచైవ ధాన్యాన్యా స్తీ్య్య వ(స్తయుక్. ౭౭ 
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శయనే శాయయేచ్చైవ దేవపాదే శిరస్తథా 

హౌత్రం ప్రశంస్య తత్కాలే హోతా హౌ(త్రక్రమేణ వై 

వైనతేయస్య మంత్రేణ తన్మూర్యావాహనం చరేత్ 

మూర్తిమం(తైస్సమావాహ్య నిరుప్యాజ్యాహుతీర్యజేత్ 

“శతధారం కదా” పీతి వీశమన్తముదాహృతమ్ 

తథా ద్వాదశపర్యాయం వైష్ణవం చ సుహూయతామ్. 

వ్యాహృత్యన్తం చ కృత్వా తు రాత్రిశేషం వ్యపోహ్య చ 

ఆగ్నేయ్యాం న్యస్య భేర్యాం చ నందికేశ్వరమాహ్యయేత్ 

పునః (ప్రభాతే ధర్మాత్మా స్నాత్వా స్నానవిధానతః 

ముహూర్తే సమను ప్రాప్తే హృది బీజాక్షరం న్య్వసేత్ 

కుంభాచ్చక్తిం సమావాహ్య చా 2.ర్బయిత్వా విధానతః 

పుణ్యాహం వాచయితైవ సమభ్యర్భ్య నివేదయేత్ 

అగ్నిం ప్రజ్వాల్య తన్మం(త్రైర్దహుయాద్దశశః (క్రమాత్ 

అన్ర్తహోమం తతః కృత్వా విస్తారం చై కభాగకం 

ఉపలిప్య పటం పశ్చాత్పంచవర్షైరలంకృతమ్ 

ధూపదీపై రలంకృత్య శాలిపీఠం (ప్రకల్పయేత్. 

చతుర(శ్రం సమం కృత్యా విస్తారం చై కభాగకం 

శాల్యర్థం తండులం (ప్రోక్తం తదర్హం తిలమాహరేత్ 

చక్రం పశ్చిమతో న్యస్య ధాన్యపీరోపరి స్థితమ్ 

తస్యైవోత్తరతః పార్ఫ్టే విష్వక్సేనం తథైవ చ 

ధాన్యపీరే సుసంస్థాప్య గరుడం పశ్చిమాముఖమ్ 

ఆగ్నేయ్యాం న్యస్య భేరీం చ పార్మే యష్టిం సుసన్న్యసేత్. 
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దేవదేవం సుసంపూజ్య ద్విగుణం పూజయేత్తత: 

ద్విగుణం హవిరేవోక్తం దేవీభ్యాం చ తథా భవేత్. 

చ(క్రాదీనాం పృథక్కుర్యాదాసనాదీన్ పృథక్ పృథక్ 

నందీశ్వరం తథా 2భ్యర్భ్య హవిర్భిశ్చ నివేదయేత్. 

ఆచార్యో యష్టిమాదాయ 'భూర్చ్భువస్సువ' రీరయన్ 

'ఉప శ్యాసయ” మంత్రం చ జపా భేరీం సుతాడయేత్ 

వాదకస్తు శుచిర్భూత్వా వస్త్రమాల్యాద్యలంకృత: 

సర్వవాద్యసమాయుక్తం భేరీమాదాయ శాస్త్ర విత్, 

శా(స్రోక్తేన విధానేన చక్రాగే తాడయేత్తదా 

ద్రోశైర్రోణార్హకైర్వా 2పి ఆఢకైర్యా 2థ తండులైః. 

పాచయిత్యా కటాహే తు ప్రక్షిపేదృలిముత్తమమ్ 

ముద్గనిష్పావతిల్వాంశ్చ లాజా ఇపూపాౌ (ప్రగృహ్య చ. 

కటాహ తు సుసన్మ్యస్య శిష్యస్తం శిరసా వహేత్ 

అభివన్య ధ్వజం పూర్వమాదాయ సమలంకృతమ్. 

రథే వా శిబికాయాం వా మంత్రేణా 2రోప్య మంగలైః 

సహ పుష్పం బలిం పాత్రే సంగృహ్యా ఒనుగతం పునః. 

చక్రవీశా 2మితాన్ పశ్చాన్నాథవద్దమయేత్తదా 

ఆచార్యః పురతో గత్యా సర్వవాద్యసమాయుతమ్ 

గర్భగేహస్థదేవానాం (బ్రహ్మాదీనాం యథాక్రమమ్ 

ద్వారేషు ద్యారపాలేభ్యో ధామపాలేభ్య ఏవ చ. 
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అన్యేషాం పరివారాణాం స్వేస్వేస్థానే బలిం క్షిపేత్ 

ఆలయస్య బహిర్గత్వా (గ్రామే సర్వత్ర ఘోషయేత్. 

మధ్యమే చాలయం యత్ర బ్రహ్మాదీశాన్తమాచరేత్ 

యస్యాం దిశి భవేద్దామ తద్దిగాది బలిం క్షిపేత్. 

ఉత్సవ[భ్రమణం కుర్యాత్రాదక్షిణ్యక్రమేణ వై. 

(గ్రామం గత్వా తు సంప్రాప్య సంధౌ సంధౌ విశేషతః. 

ధ్యాత్వా బుద్దాధిపాన్మంత్రీ భూమ్యామావాహ్య పూర్వవత్ 

అర్జ్యాన్తం చ సమభ్యర్య ముష్ట్యన్నం నామభిర్దదేత్. 

సంధౌ తత్సంధిమాదాయ ప్రాచ్యాం 'భూతేభ్య'ఇత్యపి 

దేవేభ్యో దక్షిణే పశ్చా ద్రాక్షసీభ్యశ్చ పళ్చిమే. 

నాగేభ్యశ్చత్తరే చా ఒథ ఊర్జాయాం దిశి చ క్రమాత్ 
'యే భూతా ఇతి మంత్రేణ పూర్వం దద్యాజ్ఞలం పునః 

పుష్పం బలిం తథా 2ధావం సందద్యా చ్చ(క్రసన్నిధౌ 

యస్యాం దిశి విమానం వా (బ్రహ్మా ద్యేవ బలిం దదేత్. 

ఆచరేదథ వా తస్య దిగీశాద్యం బలిం క్రమాత్ 

పశ్చిమస్థ విమానం చేద్వరుణాది బలిం క్షిపేత్. 

అథ వా గ్రామమరధ్యే చేద్దత్వా బ్రహ్మబలిం పురః 

తతో దిక్సాలకానాం చ తథా భూతబలిం క్షిపేత్. 

దిగీశయోర్ష్యయోర్మధ్యే మహావీథ్యాం విశేషతః 

సంధిర్యది భవేత్తత్ర భూతానాం చ బలిం క్షిపేత్. 

సంధ్యన్తరగతాం సంధిమాచరేద్యది మోహతః 

కర్మణో వాస్తుజాతానామనర్థం భవతి (ధ్రువమ్. 
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'ప్రాగన్తం పశ్చిమాద్యం చ ఏకవీధిం చ దండకమ్ 

కుర్యాత్తతైవ చక్రాద్యైః పళ్చిమాద్యం బలిం తతః 

వరుణనిర్బుతి వాయుభ్యః పళ్చిమే తు బలిం తథా 

ధాత్రే యమకుబేరాభ్యాం సంధౌ మధ్యే బలిం క్షిపేత్. 

ఇం(ద్రపావకరు(ద్రేభ్యః (ప్రాచ్యాం దద్యాత్తతః (క్రమాత్ 

ఉదగనైక విథిశ్చేద్దక్షిణాద్యం బలిం క్షిపేత్. 

యమనిలానలేభ్యశ్చ దక్షిణే మధ్యమే 2పి చ' 

(బ్రహ్మ వారుణ శక్రేభ్యశ్చోత్తరే చ బలిం తథా. 

కుబేర పవనేశేభ్యో బలిం దద్యాత్కమెణ చ 

నద్యాదిషు విమానం చేత్సరితః ప్రాంగణే దదేత్. 

పూర్వం క్షీవ్వా బలిం ధీమాన్ పునస్తస్య చ తస్య చ 

మం(త్రముచ్చార్య పూర్యోక్తం గద్యపద్యైశ్ళ ఘోషయేత్. 

నగరాదౌ తు గద్యైళ్ళ ప్రశంస్యోపాంశునా బుధః . 

తత్తన్మంత్రం సముచ్చార్య ఘోషయేత్సటపహాదిభి:. 

'ప్రియతాం భగవాన్న్సిష్ణుస్సర్వలోకేళ్ళరో హరిః 

బ్రహ్మేశాభ్యాం చ సహితశ్చోత్సవే నః ప్రసీదతు. 

దేవాశ్చ బుషయస్సర్వే పితరళ్ళ (గ్రహాదయః 

విష్ణులోకగతాస్సర్వే నానాలోకనివాసినః 

సర్వే 2-న్యే దేవతాస్సర్వాః పరివారగణైస్సహ 

విశ్వే తే విష్ణుయాగే 2స్మిన్ సమాగచ్చన్తు సాదరాః. 

హవ్యం బలిం సమాదాయ భుంజన్తు శుభదాయినః' 

ఇత్యుక్త్వా ఘోషయేత్పంధా చక్రస్యా 2భిముఖే పునః. 
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212 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

బ్రహ్మాద్యాన్ స్వస్వతాలైశ్చ ఘోషయేద్వాదకః పునః 

బలిమేవం చ నిర్వాప్య ప్రదక్షిణవశేన తు, 

జపన్వై శాకునం సూక్తం (ప్రవిశేదాలయం పునః 

బలిశిష్టం భూతపీఠే 'సర్వభూతేభ్య” ఇత్యపి. 

బలిం తత్తోయశేషం చ ప్రక్షిపేచ్చక్రసన్నిధౌ 

ధామ(ప్రదక్షిణం కృత్యా ధ్వజాద్యైరనపాయిభిః. 

శాన్తం చక్రం చ తత్స్టానే స్థాపయేన్మతిమాన్ పునః 

ధ్వజస్థానం ప్రవిశ్యైవ ధ్వజమాదాయ మం|త్రవిత్. 

స్వస్తి దొ ఇతి మంత్రేణ బర్నియాద్రజ్ఞానా సహ 

మంత్రేణ మతిమాన్ పశ్వాత్రాజు ఖో పా ప్యుదజ్ముఖ:. 

దండా(గ్రే యోజయేత్పశ్చాచ్చంఖకాహళసంయుతమ్ 

సమాబద్ద్య పునస్సిగ్ధం 'భూరిసీతి జపం స్తతః. 

అభిమం(త్ర్య ధ్వజం పశ్చాదాసనాద్యైస్సమర్భయేత్ 

పుణ్యాహం వాచయేత్సశ్ళాను శద్గాన్నం తు ధ్వజస్య చ. 

నివేద్య ముఖవాసం చ ప్రణామమపి కారయేత్ 

తత్కాలే మౌద్గికం చాన్నం గరుడస్య నివేదితమ్. 

స్త్రియస్సత్సుత్రకామా స్తదశ్నియుర్భక్తిసంయుతాః 

ఆయష్మన్తం బలారోగ్యవన్తం దానం సులక్షణమ్. 

బుద్దిమన్తం యశోవన్తం (ప్రసూయేయుస్సుతం (ధ్రువమ్ 

తతస్తు తోషయేద్వీశం స్తోతైర్ధానయుతో గురుః. 

'నమో నమస్తే పక్షీన స్వాధ్యాయవపుషే నమః 

వాహనాయ మహావిష్టోస్తారాన్యా౭ మితతేజసే. 
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ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

గరుడాయ నమస్తుభ్యం సర్వసర్పేం'ద్రమృత్యవే 

వైనతేయ మహాబాహో మహాబల వయో 2ధిప 

విహగే(న నమస్తే ఇస్తు సముత్సాటితకల్పక 

ఆహృతా ఇమృతకుంభాయ జననిదాస్యమోచినే. 

సురాసురే(నజయినే నాగేన్రాభరణాయ తే 

యదాధారమిదం సర్వం తదాధారాయ తే నమః. 

పక్షై యస్య బృహత్సామ రథన్తరమపి ద్వయమ్ 

అక్షిణీ చా2పి గాయత్రీ (త్రివృత్సామ శిరస్వయమ్. 

స్తోమ ఆత్మా నమస్తస్మై వామదేవాజ్ఞసమ్సదే 

నమః (ప్రాణాదివాయూనామీశాయ గరుడాత్ననే. 

పక్షీన్ద పక్షవిక్షేపతరంగానిలసంపదా 

నిరస్తాసురసన్నాహ సమరే శృత్రుసూదన 

ప్రతిష్థితః పటే తుభ్యం నమః ప్రణవమూర్తయే 

కర్మణాం సిద్ధిమాహూత: కురుష్వ విహగేశ్వర. 

దోషానపనయాస్మాకం గుణానావహ సర్వశః 

విఘ్నాని జహి సర్వాణి ఆత్మసాత్కురు మామపి." 

స్తుత్వైవం గారుడం మం(త్రం జపేదేకా[గ్రమానసఖ) 

ధ్వజస్యారోహణే యావత్తావన్మూర్త్యా విశేషతః. 

త్రికాలం వా ద్వికాలం వా ఏకకాలమథా 2పి వా 

హవిస్సమ్యజ్నివేద్యైవ సప్తవింశతి వి(గ్రహై:. 

పూజయిత్వా ధ్వజం పశ్చాద్రాత్రౌ భూతబలిం క్షిపేత్ 

'జయమత్యుచ్చయం ధన్యం ధ్వజం'చేతి ధ్వజం తథా. 
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214 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా(స్తే, భార్గవే 

ధ్వజమూలే తథేంద్రాదీన్ దండే బ్రహ్మాణమిత్యపి 

సూర్యేంద్వగ్నీంస్తు ఫలకత్రయే యష్య్యాం సుదర్శనమ్. 

వలయే వాసుకిం రజ్ఞాం త్రిమూర్తి రర్భయేత్తతః 

ఘంటాయాం చైవ బ్రహ్మాణం దర్భదామ్ని సరస్వతీమ్. 

ఇతిక్రమేణ చావాహ్య తన్మంతైరర్బనం చరేత్ 

ధ్వజారోహణమారభ్య చోత్సవాదిదినాదధః 

సాయం ప్రాతశ్చ పూజాన్సే ధ్వజారోహణవద్చలిమ్ 

శిష్యేణ గురుణా చా 2థ చ(క్రస్యా 2భిముఖే తథా. 

నిత్యం రా(త్రౌ విశేషేణ తథా భూతబలిం క్షిపేత్ 

విశా ఇమితౌ వినా ధీమాన్ తీర్జాన్తం సర్వరా(త్రిషు 

చక్రమేవ నయేద్విద్యాన్ బలిరక్షణహేతవే 

ధ్వజస్యారోపణం యావత్తావన్నిత్యం సమాహితః 

త్రికాలం వా ద్వికాలం వా ఇప్యేకకాలమథా 2పి వా 

పూర్యోక్తేన క్రమేభైవ సమభ్యర్య నివేదయేత్. 

ధ్వజస్యారోహణం రాత్రావపి కుర్వన్తి కే చన 

ఉత్సవారంభదివసాత్తత్ర యే (గ్రామవాసినః, 

అన్యకార్యసమాసక్తా న గచ్చేయుస్ట్రలాన్తరమ్ 

గచ్చేయురథ వా తీర్థే నివర్తేయురసంశయమ్. 

బహిర్వీథ్యాం తు తద్రామే జనాస్సర్వే తథైవ చ 

తావాన్న తేషాం నిర్బంధస్సమీపస్థేష యస్స్మృతః 

ఆహూతవ్యా ఉత్సవార్థే దేవాస్సమ్యక్ ప్రకీర్తితాః 

దేవాదీనాం చ సర్వేషాం తేషాం స్తానం ప్రవక్షృతే 
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ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

ఇం(దాదయో మహాదిక్షు ఎదిక్షు చ సమా(శితా: 

తథై కాదశ రుద్రాళ్ళ ద్వాదశా 2హస్కరా అపి. 

వసవస్సురథా ఒప్పా చ ఓంకారశ్ళ వషట్కృతమ్ 

ఏతే దేవాస్త్రయగస్తింశాః కథితా [బ్రహ్మణా పురా. 

అశ్వినావపి తత్రేతి కేచిదాహుర్మనిషిణః 

(త్రయ'స్రింశద్దేవతానాం స్టానమైశాన్యముచ్యతే. 

అపరే చా ఇసి కర్తవ్యా నదీపార్శ్వే విశేషతః 

అష్టాదశగణానాన్తు భూతపీఠస్య దక్షిణే. 

దేవాశ్చ బుషయస్సర్వే పితరో దైత్యదానవాః 

అసురాశ్చైవ గన్టర్వా స్తథైవా ఇప్పురసాం గణాః 

యక్షాశ్ళ రాక్షస్తాళ్చైెవ నాగా భూతాః పిశాచకాః 

అనావృష్టిగణాశ్రైవ తథా 2మృతముచాం గణాః, 

మాతరశ్రైవ రోహిణ్య స్ఫూర్యా అష్టాదశ స్మృతాః 

అష్టాదశగణాక్సైతే (ప్రోక్తా వై దేవయోనయః. 

అనుక్తానన్యదేవాంశ్ళ ఇం(ద్రపార్నే సమర్భయేత్ 

దేవానాం చైవ పత్నీశ్ళ తత్త తారే సమర్చయేత్. 

స్కందో విఘ్నశ్ళ దుర్గా చ జ్యేష్టా చైవ సరస్వతీ 

తదాలయే బలిం దద్యాత్రాకారే చోత్త రే2పి వా 

పరివారోక్తదేశే తు రోహిణ్యో మాతర స్తథా 

బుషిపత్నీశ్ళ తాస్సప్త బుషిభిస్సహ చా ఒర్భయేత్. 

సిద్దాన్ విద్యాధరాంక్షైవ గరుడగన్షర్వకిన్నరాన్ 

కింపూరుషాం శారణాన్ దేవాన్ మహాదిక్షు సమర్భయేల్. 
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216 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా[స్రే, భార్లవే 

భూతేభ్యశ్చా ఒథ యక్షేభ్యః పిశాచేభ్యస్తథైవ చ 

రాక్షసేభ్యశ్చ నాగేభ్యస్సంధౌ సంధౌ బలిం దదేత్ 

రాజవేశ్మాంగణే మధ్యే ఇం(ద్రం చైవ సమర్భయేత్ 

తస్య దక్షిణపార్నే తు జయ ఢ్రీకీర్తీస్సమర్భయేత్ 

ఉత్సవార్థం విశేషేణ సంభారానాహరేత్తతః. 

రథం చ శిబికాం చైవ యంధత్రడోలాదికాం స్తథా 

కారయిత్వా చ శిల్బోక్తం దీపానన్యాన్ ప్రగృహ్య చ 

భేర్యాదీన్యపి వాద్యాని శంఖకాహళకాని చ. 

తాళవృన్తం ధ్వజానన్యాన్ ఛత్రచామరబర్హిణ: 

నర్తకాన్ గాయకానన్యాన్ యథోక్తం పూర్వమాహరేత్. 

ఆలయం సమలంకృత్య తోరణాద్యైర్విభూష్య చ 

పరిచారాన్ సమాహూయ స్వస్వకర్మ నివేదయేత్. 

మంటపాదీని సర్వాణి (ప్రపాదీని చ సర్వశః 

ఆస్థానార్థం చ నృత్యార్థం కారయేచ్చిల్చశా స్త్ర విత్. 

'అవ ధూ” తేతి మంత్రేణ గ్రామవీధీర్విశేషతః 

విప్రా వేదవిదశ్ళ్శుద్దాశ్తోధయేయుర్మనోరమమ్. 

'ఆశాసు సప్త'ఇత్యుక్వా గవ్యాద్యైస్సర్వత శుభమ్ 

సమభ్యుక్షోపలిప్యైవ తండులానవకీరయేత్. 

కదళీపూగకుంభాద్యైరలంకుర్యాద్భహా 2౦గణమ్ 

వితానాద్యెర్విశేషేణ భూషయేత్సర్వతచ్శుభమ్ 

త(ద్రామవాసిన స్సర్వే 2.లంకృతా నా 2.న్యతత్సరాః 

నైమిత్తికాదికం హిత్వా ధ్యాయేయుర్మనసా హరిమ్. 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

తద్రామసీమన్యంతస్థా నిత్యకర్మక్రియాం వినా 

నైమిత్తికాని కామ్యాని తీర్జాన్తం నాచరేద్బుధాః 

ప్రవృత్తే చోత్సవే విష్థోస్సామ్యమార్లేణ వాస్తుషు 

అన్యదేవోత్సవం తత్ర నాచరేదితి శాసనమ్. 

అస్మిన్ దేవోత్సవే యాగే తద్వాస్తుషు విశేషతః 

సంకల్ప్య చోత్తరాం వేదిం'ప్రవృత్తే 2న్యాని నాచరేత్, 

యది చేత్సర్యనాశస్స్యాత్కర్రా భర్తా వినశ్యతి 

తస్మాత్సరిహరేద్దీమాన్ తీర్జాన్లం తేషు వాస్తుషు. 

ఉత్సవాదిదినాత్స్ఫూర్యం సప్తమే పంచమే 2థ వా 

సంస్నాప్య దేవదేవేశమంకురా 2ర్బణమాచరేత్, 

ఇతి శ్రీవైఖానసే భగవచ్చా(స్రే భృగుప్రోక్రాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణా 2ధికారే చతుర్వింశో 2ధ్యాయ:. 

అధ పంచఖింశో 2,002. 

ఉత్సవ విధిః 

అథోత్సవవిధిం వక్ష్యే దేవదేవస్య శార్టీ ణః 

ఆరంభదివసాత్పూర్వం యజమానో ముదాన్విత:. 

పూర్యోక్తగుణసంపన్నం వరయిత్య్వా గురుం తథా 

ద్విగుణారాధనాయైకమేకం కుంభార్భనాయ చ. 

హోమార్థం బలిదానార్థం తథా స్థానార్భనాయ చ 

వృణేత్పదార్థినః పంచ తావతః పరిచారకాన్. 
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218 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా(స్తే భార్గవే 

. ఆచార్యముపసంగమ్య సంపూజ్య చ ఎధానతః. 

'కర్మేదం మే కురు"ప్వేతి యాచయేద్వినయాన్వితః. 

ఆచార్య స్సహ శొష్టైస్తు కృత్వా కేశాదివాపనమ్ 

స్నాత్వా స్నానవిధానేన ధృత్యా ధౌతం యథావిధి. 

ఊర పుండ్రధరస్సమ్యక్ సంధ్యాదీన్ సముపాస్య ఛ 
బ్రహ్మయజ్ఞం చ కృత్సైవ తథా దేవర్షితర్పణమ్. 

జపేద్దాదశసూక్తాని నారాయణమథా ఇరుణమ్ 

ఆలయం సం(ప్రవిశ్రైవ దేవేశం సం(ప్రణమ్య చ. 

దేవం విశేషతో ఇభ్యర్య్య కార్యం తస్మై నివేదయేత్ 

యజమానో 2కి ధర్మాత్మా నిత్యకర్మ సమాప్య చ. 

దేవాలయం ప్రవిశ్యైవ పుణ్యాహం కారయేత్తతః 

శ్రవైభానస సూ(త్రోక్త మధుపర్కవిధానత:. 

ఆచార్యమృత్విజ్ఞూవ సంపూజ్య విధినా తతః 

అలంకుర్యాచ్చ గంధాద్యైర్టూప పదీపాదిభిస్తథా. 

నవవ(స్తోత్తరీయాద్యైస్తథా పంచాంగభూషణైః 
పంచాంగభూషణం వక్ష్యే యథా కుర్యాదతన్దితః 

దశనిష్క(ప్రమాణేన కుండలాభరణం పృథక్ 

షణ్ణిష్కమానం కటకమంగదం చా ఇంగులీయకమ్. 

ఏకవింశతినిష్కాఢ్యం కటిసూత్రం సలక్షణమ్ 

తదర్జాంశప్రమాణేన (గ్రీవా 2.లంకరణం పృథక్. 

అష్టవిష్క (ప్రమాణేన యజ్ఞసూత్రం చ కారయేత్ 

అనేన విధినా కుర్యాద్దురోరర్లార్లమత్విజామ్. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

ఆచార్యః (ప్రోక్యచా = త్మానం యజమానమధథర్థి జు: 

ప్రాళ్నీ యాత్సంచగవ్యం చ పదార్థిభ్యశ్చసాదరమ్. 

యజమానాయ దద్యాచ్చ మం(త్రపూర్వం విశేషతః 

తతః పద్మాన్ని మాధాయ పరిషిచ్య చ పావకమ్. 

యదేవాది చతుస్పూక్తాన్యాజ్యేన జుహు యాదురుః 
యి అటి గ! 

వైశ్యానరేణ సూక్తేన చోపతిస్టేద్దుతాశనమ. 

క్షపయిత్యా తతః పాపం కర్మార్హాస్తే భవన్య్యత: 

కూశ్మాండ హోమ ఇత్యుక్తస్పర్వపాపప్రణాశన:. 

తత్కాలే దీక్షితాస్సర్వే విధిమం(త్రపురస్సరమ్ 

బద్ధ్వా ప్రతిసరం హస్తే పశ్చాత్కుర్వుః (క్రియామపి. 

తతః ప్రభృతి సర్వే తే శుద్ద దన్తనభాస్తథా 

హవిష్యభోజినో దానా (స్త్రి కాలస్నాయినో 2పి చ 

జితేంద్రియా భవేయుస్తే తథా 2ధశ్ళాయినో 2పి చ. 

(స్తీ శూద్రాభ్యామసం భాష్య నారాయణపరాయణా:. 

యావత్కాలం భవేద్దీక్షా తావచ్చుద్దా ఇమే స్మృతాః 

సూతకే మృతకే వా 2పి తేషాం నాశౌచ ఇష్యతే. 

అథవక్ష్యే ఒ0కురార్థన్తు మృత్తికాగ్రహణే విధిమ్ 
శాన్త చక్రే సమభ్యర్భ్య హవీంష్యపి నివేద్య చ. 

విష్వక్సేనం సమాదాయ యానమారోప్య నాథవత్ 

ఆచార్యః పురతో గచ్చే 'ద్విష్ణుర్మా'మితి చోచ్చరన్. 

చక్రస్య పశ్చాద్గచ్చేయురాచార్యేణ సమన్వితాః 

ఆదర్శ హేమకలశ పూర్ణ కుంభా ఇంకురాదిభిః. 
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220 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్లవే 

ధ్వజత్రయాదికాన్ సర్వాన్ పురస్కృత్య పదార్డినః 

ప్రాచ్యాం సర్వసమృద్దిస్సాదాగ్నేయ్యాం ధాన్యనాశనమ్. 

యామ్యే జనవినాశస్సాన్నైర్బుత్యాం ధననాశనమ్ . 
అనావృష్టిశ్ళ వారుణ్యాం రాజకోపశ్ళ పావనే. 

సౌమ్యే పుత్రసమృద్ధిస్వ్యా దైశాన్యాం సుఖదం భవేత్ 

ఏతాసాం తు దిశాం మధ్యే (ప్రశస్తాం శుద్దమృత్తికామ్. 

ఆచార్యస్పాధనైర్యుక్తో దిశం గత్వా సశిష్యకః 

(గామదేవాలయాదారాదారామే 2(త్ర మనోరమే. 

నదీతటాకతీరే వా సీమామనతిలంఘ్య చ 

ప్రార భూదేవతామంటతై శ్ళుద్దే దేశే మృదం హరేత్. 

వీశా2మితౌ చ చక్రం చ స్థాపయే(త్రాజ్ముఖాన్ బుధః 

ప్రాజ్ముఖశ్ళోపలిప్యైవ వృత్తాకారం సముల్లిఖేత్. 

తత్ర స్థానం చ సంప్రోక్ష్య “దధి (క్రావ్జ్ల'ఉచ్చరన్ 

భూరూపం తు లిఖిత్సైవ 'భూమిర్ఫూ' మేతి చ బ్రువన్. 

ఊర్హ్యవ(క్రాంచ. శయితా మైశాన్యాం న్యస్తమౌళికామ్ 

దేవీం మహీం తామభ్యర్భ్య (ప్రోక్షణైః ప్రోక్షణం చరేత్. 

ఏకాదశోపచారైశ్ళ మూర్తిమం(తైస్సమర్భయేత్ 

పుణ్యాహం వాచయిత్వా తు మేదిన్యాది సముచ్చరన్. 

ఖన్నిత్రే శేషమభ్యర్య వ(స్తాద్యైస్సమలంకృతే. 

లలాటే సర్వదోషఘ్నం బాహ్వూర్చహుసుఖ(ప్రదమ్. 

స్తనద్యయే వయోవృద్ధిర్దఠరే సర్వసంపదః 

అధోభాగే మృదం తస్యా నా 2హరేత కదా చ న. 
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(ప్రకీర్ణా ఇఒ ధికార; 

ఎవం సంకల్ప్య మనసా మేదిన్యాది తదా (బ్రువన్ 

'త్వాం ఖనా'మోతి మనన్రేణ వారాహం మనసా స్మరన్. 

ఉభాభ్యాం చైవ హస్తాభ్యాం ఖనిత్రేణ ఖనేద్బుధః 

మహీం దేవీమనుజ్ఞాప్య 'ఖనిత్వా తాలమాత్రకమ్. 

అపోహైవ చ తత్సర్వం తదధస్థాం మృదం హరేత్ 

వైష్ణవం మం(త్రముచ్చార్య తత్రకార్యం సమాచరేత్. 

పాత్రమధ్యే సుసన్న్యస్య పూర్వవచ్చిరసి న్యసేత్ 

పశ్చాద్దేఏేం సముద్వాస్య చా 2వటం తత్ర పూరయేత్. 

శిరసా ధరయిత్వాతు పురస్తాచ్చ(క్రశాన్తయోః 

[గ్రామం ప్రదక్షిణం కృత్యా దేవాలయముపా(వ్రజేత్. 

పూర్వసి శన్నుత్తరే' పారే వా 20కురానర్భయేత్తథా 

చక్రాదినభిషివ్యైవ హవిస్పమ్యజ్ని వేద్య చ. 

స్వే స్వే స్థానే తు సంస్థాప్య పశ్చాద్యాగం సమారభఖేత్ 

ఆలయాభిముఖే వా 2పి దక్షిణే వా మనోరమే. 

యమపావక యోర్మధ్యే పావకా 20శే ఒథ వా చరేత్ 
ఐశాన్యాం వా ఒథ వా కేచిత్ఫోమేశానాన్తరే తథా. 

కల్పయేద్యాగశాలాం చ ప్రతిష్టోక్తవిధానతః 

వేదిం తన్మధ్యమే పంక్తా వేదిమానేన కారయేత్. 

ప్రతిష్టాద్యర్హమానం వా రత్నిమాత్రోదయం (క్రమాత్ 

పంచాగ్నీన్ కల్పయేద్దీమానుత్సవే చోత్తమే తథా. 

త్రేతా ఒగ్నీన్ కల్పయేద్విద్యాన్మధ్యమే చోత్సవే (క్రమాత్ 

అధమం యది చేత్సభ్యం కల్పయేత్స్ఫూర్వవత్సుధీ:. 
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(త్రేతాగ్నికల్పనం య(త్ర ప్రధానం గార్హపత్యకమ్ 

ఉభయోరన్యయోస్సభ్యం ప్రధానం కల్పయేత్తథా. 

భూమియజ్జేన సర్వత్ర శోధయేచ్చ యథావిధి 
దేవం దేవ్యా సమాదాయ స్నానశ్య(భ్రే గురూత్తమ:. 

పరం రంి హేతి మంత్రేణ స్థాపయేచ్చ విశేషతః 

నిత్యస్నానోక్తమార్గేణ స్నాపయిత్వా హరిం పరమ్ 

ఆస్టానే విష్టరం న్యస్య తదూర్ద్వే వస్త్రమాస్తరేత్ 
దేవం దేవ్యా సమాదాయ శ్యేతవస్రెర్సి భూష్య చ. 

కుండాలా 2౦గదహారాది భూషబ్టైరపి భూషయేత్ 

శ్యేతమాల్యైరలంకృత్య శ్యేతగంధానులేపనైః. 

పవిత్రం చోత్తరీయంచ దత్వా దేవం ప్రణమ్య చ 

రాజవచ్చోపచారాదీనాచరేద్దేశికోత్తమః, 

నవకుంభారోపణమ్ 

పూర్యోక్తవిధినా ధీమాన్ నవ కుంభాన్ ప్రగృహ్య చ 

'ఇం(ద్రం నరో ని ఇత్యుక్వా తంతునా వేష్టయేత్తథా 

వేద్యాముపరిపూర్యోక్త ధాన్యాన్యాస్తీర్య మం[త్రవిత్ 

చతుస్ఫూతైర్షవపదం కృత్వా కుంభాంశ్చ విన్యసేత్. 

కుంభానద్భి : ప్రపూర్యైవ కుశకూర్చా 2న్షతాదికాన్ 

మంగలాన్యాయుధం రత్నం (ప్రతికుంభం పృథక్ పృథక్. 

గాయట్ర్యా చైవ నిక్షిప్య మధ్యకుంభే విశేషతః 

ద్యూంగులేన ప్రమాణేన (స్రుగాదీన్యపి పూర్వవత్ 

హాటకెనైవ కృత్వా తు విష్ణుసూక్తేన నిక్షిపేత్ 
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అవేష్ట్య వస్త్రయుగ్మే న సర్వానపి పృథక్ పృథక్. 

వేద్యా మధస్తాత్సూర్వే తు వీశం వై పళ్చిమాముఖమ్ 

సన్న్యస్య దక్షిణే పశ్చాచ్చ(క్రం చైవోత్తరాముఖమ్ 

పంక్తీశం (ప్రాజు ్యఖిం పశ్చాత్పళ్ళిమే చోత్త రే ఒథవా 

దక్షిణా ఒభిముఖం శాన్తం స్థండిలోపరి సన్చ్యసేత్. 

అభావే గరుడా దీనాం స్టానే తత్రచ తత్ర చ 

కుంభాంత్సన్న్యస్య తన్మధ్యే ధ్యాత్వైవా 2వాహయే(త్ర్రమాత్, 

యావత్తీర్ణా ఒవసానం స్యాత్తావత్కుంభే తు పార్షదాన్ 

సాయం ప్రాతర్విశేషీణ పూజయేద్విధివత్సుధీః. 

పశ్చాత్సభ్యా 2గ్నికుండే తు విధినా 2ఘార మాచరేత్ 

ఉత్తరాభిముఖస్తిష్టన్ గురుర్వేద్యాస్తు దక్షిణే 

ప్రాణాయామం తతః కృత్వా పూర్వవద్దానమాచరేత్ 

ప్రధానకుంభమరధ్యే తు విష్ణుం దేవ్యా చ సా ఒన్వయౌ. 

(ధ్రువాదావాహయేన్మంత్రీ ప్రాగాదిషు యథా(క్రమమ్ 

పురుషం కపిలం సత్యం యజ్ఞమచ్యుతమేవ చ. 

నారాయణం చా 2నిరుద్దం తతః పుణ్యం సమర్భయేత్ 

తం రుక్కవర్లం రక్తాస్యం రక్తనేత్రం సుఖోద్వహమ్ 

కిరీటహారకేయూరలంబయజజ్ఞోపవీతినమ్ 

కౌస్తుభోద్భాసితోరస్కం శ్రీవత్సాంకం చతుర్భుజమ్ 

దక్షిణేనై కహస్తేన భక్తానామభయ(ప్రదమ్ 

వామేనా 2ప్యన్యహస్తేన స్వకట్యామవలంబితమ్. 

పరాభ్యాం తు కరాభ్యాం తు శంఖ చ(క్రధరం పరమ్ 
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శుకపింఛాంబరధరం విష్ణుం ప్రణవరూపిణమ్. 

తప్రహాటకసంకాశాం పద్మప(త్రాయతేక్షణామ్ 

తిస్సభీశ పుష్పచూడాభిర్లలాటోపరి శోభితామ్ 

సపద్మవామహస్తాన్తాం కక్ష్యాబద్దఘనస్తనీమ్ 

ప్రసారితేతరకరాం (ప్రసన్నేందునిభాననామ్ 

శ్రీవత్సాంకితబీజాన్తాం ఫాల్గునేచోత్తరోద్భవామ్ 

విష్ణోరక్షిణ పార్శ్యస్థాం హంసనిర్యాఖ్యవాహినీమ్ 

వామభాగే మహీం శ్యామాం సర్వాభరణభూషితామ్ 

వైశాఖే రేవతీజాతాం దధతీం దక్షిణే 20బుజమ్. 

ప్రసారితేతరకరాం ప్రసన్నేందునిభాననామ్ 

మహాచాతకమారూఢాం లక్ష్మీపూర్వాక్షరా ఒన్వితామ్ 

పురుషు (ప్రాజు ఖో 2.చ్చాభః పీతవాసాళశ్చతుర్భుజః 

శంఖచ[క్రధరశ్రీమాన్ సర్వాభరణభూషిత:. 

వరదో 2భయదః (ప్రాచ్యాం శ్రీభూమిసహితో హరిః 

కపిల; ప్రాజ్ముఖో 2ఒచ్చాభో రక్తవ(స్రో 2ష్టబాహుయుక్. 

దక్షిణేనై కహస్తేన భక్తానామభయ(ప్రదః 

అన్వ్యైశ్చ (క్రా 2సిహలభృత్సర్వాభరణభూషితః 

వామేనా 2స్యన్యహస్తేన స్వకట్యామవలంబ్య చ 

అన్యైశ్చంఖధనుర్తండధరస్సుందర ఏ(గ్రహః. 

ఆగ్నేయ్యాం దిశి గాయ(త్రా సావిత్రా చ యుతో హరిః. 

సత్యో యామ్యముఖశీమానంజనాభశ్చతుర్భుజః 

శంఖచ(క్రధరస్యామ్యస్పర్యాభరణభూషిత;ః 
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వరదో ఒఇభయదస్సాధూ రక్తవాసా మహాహనుః. ౮౦ 

దేవీభ్యాం ధృతిపౌష్ణీభ్యాం యుతో యామ్యదిశి ప్రభుః 

యజ్ఞః పళ్చిమద్విగ్వ(క్ర స్త ప చామీకరప్రభః ౮౧ 

సప్తహస్తశ్చతుశ్చృంగో రక్తవాసా ద్విశీర్షకః 

శంఖచక్రా ఒజ్యపాత్రస్రుక్రువానుపభృతం జుహూమ్ ౮౨ 

బిభ్రత్రిపాదో నైర్బుత్యాం. దేవస్వాహాస్వధాయుతః 

అచ్యుతః పళ్చిమాశాస్యః కనకాభశ్ళతుర్భుజ: ౮౩ 

శంఖచ(క్రధరశ్శీమాన్ సర్యాభరణభూషిత;ః 

వరదో ఒభయదస్వాక్షి సర్వకర్మఫల(ప్రదః ౮ళ 

యుక్తః పవిత్రీక్షోణీభ్యాం ప్రతీచ్యాం శ్యామలాంబరః 

నారాయణః పశ్చిమాస్యస్పృటికాభశ్చతుర్భుజః ౮౫ 

శంఖచ(క్రధరశశ్చీమాన్ సర్వాభరణభూషితః 

వరదో 2.భయదశ్శ్ళ్యామాంబరశ్రీవత్సచిహ్నితః. ౮౬ 

సంయుతః కమలేలాభ్యాం వాయవ్యాం జగతాం పతిః 

అనిరుద్ద ఉదీచ్యాస్యః (ప్రవాలాభశ్ళతుర్భుజః ౮౭ 

అనంతోత్సంగ ఆపీనః పుష్పాంబరధరో హరిః 

శంఖచ(క్రధర(శ్రీమాన్ సర్వాభరణభూషితః. ౮౮ 

దధత్వ్వదక్షిణే వామే ప్రమోదాదాయినీం మహీమ్ 

వరదో 2ఒభయదో దేవ ఉదిచ్యాం సర్వసిద్దిద:. ౮౯ 

పుణ్యః ప్రాగాననశ్శీమాంస్తరుణాదిత్యసన్నిభ: 

శ్రీవత్సవక్షా నిత్యశ్రీస్సర్యాభరణభూషిత:. ౯ం 

చతుర్భుజశళ్ళంఖచ(క్రవరదా 2భయచిహ్నిత: 
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శ్చేతవ(స్రోత్తరీయోప వితాద్యైస్సమలంకృత;: ౯ం 

ఇందిరాధరణీనాథ ఈశాన్యాం పుణ్యపూరుషు 

ఏతాన్ దేవాన్ సమావాహ్య సమభ్యర్య్యా 2ష్టవి[గ్రహైః ౯౨ 

వీశా ఒనపాయిపంక్తిశశాంతాన్ దిక్షర్భయే[(త్కమాత్ 

సాయం ప్రాతర్వినా కుంభైర్లేవం ఏశా 2మిణైస్నహా ౯౩ 

వేద్యామేవ ప్రతిష్టాష్య పూజయేదితి కచన 

హౌత్రప్రశంసనమ్ 

హోతా పశ్చాత్రధానా 2గ్న హొత్రశంసనమాచరేత్ ౯౪ 

ప్రతిష్టోక్షక్రమేణైవ తదాలయగతాన్ సురాన్ 

ఆవాహ్య త(త్రమేణైవ నిరుప్యాజ్యాహుతీర్యజేత్. ౯౫ 

పరిషిచ్య పావకం పశ్చాద్దైప్లవం జూాహుయా(త్రమాత్ 
వేద్యాస్తు పళ్ళిమె వా 2ఒథ వాయవ్యాం వా విశేషతః, ౯౬ 

స్థండిలం కల్పయిత్యా 2త్ర చాస్తరేదండజాదికాన్ 

యజమానస ఏమాయుక్తొ గురుర్దేవం ప్రణమ్య చ ౯౭ 

కుసుమాంజలిముత్సృజ్య “ప్రతద్విష్లు'రితి (బ్రువన్ 

దేవీభ్యాం సహ దేవేశమాదాయ స్థండిలోపరి. ౯౮ 

'ప్రాజ్ముఖం చైవ సంస్థాప్య పూజయేదష్టవి(గహై: 

ఉత్సవప్రతిమాభావే స్నాపనే వా విశేషతః. ౯౯ 

స్నపనస్యాష్యభావే తు కౌతుకే చాచరేత్తు వా 

కౌతుకే యది చేద్దేవ్యౌ నైవాదాయ తథా చరేత్. ౧౦౦ 

నాచరెన్నిత్యవైకల్యం విసర్గావాహనే తథా" 

ఆచరేదుత్సవం విద్వాన్నిత్యారాం తు యథాక్రమమ్ ౧౦౧ 



ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

కుర్యాచ్చేన్నిత్యవైకల్యం సర్వనాశో భవే(ద్రువమ్. 

స్నాపయేద్యది చేద్విద్యాన్ మధ్యమే చోత్సవస్య తు 

స్నపనే యది సంప్రాప్తే కౌతుకే స్నపనం చరేత్ 

స్నాపనప్రతిమాభావే స్నపనం యది చోత్సవే 

సంప్రాప్తే స్పపనే చా ఇత్ర కౌతుకే చోత్సవం వినా 

ఆచరేదేవ సాంకర్యం నాచరేదుభయోరపి. 

ఉత్సవే వర్తమానే తు కౌతుకే స్న్పపనం యది 

సంభవేదుక్తకాలే తు కర్మణీ ద్వే సమాచరేత్, 

పురాప్రవృత్తకార్యే తు దోషో నా 2నేన సంభవేత్ 

కౌతుకే చేద్యథై కా 2.గ్నౌ బహుకర్మవదాచరేత్, 

గృహే త్రేతాగ్ని వన్నిత్యం ప్రణీయారోపణం వినా 

స్నాపనోత్సవభేదే తు కౌతుకేన దినం దినమ్ 

ఆరోహణం యది భవే(ద్రువే తత్కర్మ పూర్వతః 

ఆవాహ్య కర్మణామన్తే తథా సాయే విసర్దయేత్ 

'ప్రాతరావాహనం నిత్యమర్భనాదౌ విశేషతః 

విసర్గం సాయమర్వాన్తే కౌతుకే తు యథా తథా 

తథైవోత్సవదీక్షాన్తే సమావాహ్య (ధ్రువాత్సుధీః 

విసర్గం నాచరేన్మధ్యే దీక్షాన్తే తు సమాచరేత్. 

అర్భనాన్తే విశేషేణ పుణ్యాహమపి వాచయేత్ 

హేమపాత్రే తు సౌవర్షం కౌతుకం తండులోపరి. 

సన్న్యస్య పూర్వవద్దీమాన్ బంధయేద్దక్షిణే కరే 

కుంభాన్ దేవ్యా చ చక్రాదీన్ సమాబద్ద్య సమర్చ్భయేత్ 
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228. శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్లవే 

పరిషిచ్య పావకం పళశ్వాద్వైస్ణవం విష్ణుసూక్తకమ్ 

జుహుయాత్సౌరుషం సూక్తం శ్రీభూసూక్త సమన్వితమ్ 

దినసంధ్యాధిదైవత్యం తిథివారర్దదేవతమ్ 

తథా మాసాధిదైవత్యమబ్దదైవత్యమేవ చ. 

తదాలయగతానాం చ జహుయాన్మూర్తిభిః క్రమాత్ 

వ్యాహృత్యన్తం ప్రధానే స్యాత్తత ఆహవనీయకే 

నృసూక్తం దక్షిణా 2గ్నా చ వైష్ణవం విష్ణుసూక్తకమ్ 

గార్హపత్యే తు జహుయాట్చిసూక్తం వైష్ణవం తథా. 

ఆవసథ్యే మహీసూక్తమేకాక్షరమతో యజేత్ 
జూహుయాత్సొండరీకాగ్నా'వతో దేవాది” వైష్ణవమ్ 

విష్ణుసూక్తం పురుషసూక్తం 'యద్దేవాది' సమన్వితమ్ 

పారమాత్మికమంత్రాంశ్చ బ్రాహ్మమైంద్రం చ వారుణమ్ 

జొహుయాద్విష్టుగాయత్రా శ్వేతాబ్బం చ ఘృతావ్లుతమ్ 

అష్టోత్తరశతం చైవ సర్వదోషోపశాన్తయే. 

ఏకా 2గ్నిమథ వా 2ధాయ జుహుయాదధమా 2ఒధమమ్ 

సభ్య హోమం చ పూర్యోక్తం వైష్ణవాది విధానతః 

అథోత్సవాధిదైవత్యం విశేషేణ ప్రవక్ష్యతే 

బ్రాహ్మమార్షం తథా రౌద్రమైంద్రం సౌమ్యం చ వైష్ణవమ్ 

సర్వదైవత్యయామ్యే చ వారుణం చ నవా 2హ్నికే 

ఆగ్నేయం (ప్రాజాపత్యం చ కౌబేరం వైఘ్నమేవ చ. 

శ్రీదైవత్యం చ కౌమారమాదిత్యం రౌద్రమేవ చ 

దౌర్గమైం(ద్రం తథా యామ్యం వైష్ణవం స్కాన్హమేవ చ. 
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ప్రకీర్ణా = ధికారః 

ఈశాన్యం సౌమ్యమిత్యేతత్తిథిదైవత్య ముచ్యతే. 
తత్తద్ద్యారే తు జహుయాన్మం త్రైర్జారాధిపోచితై: 

తథా నక్షత్రదైవత్యం జుహుయాద్విధినా బుధః 

త్రిసంధిషు హునేదైనం సౌరం బార్హస్సతం (క్రమాత్ 

మాసర్జాధిపదై వత్యం మాసదైవత్యముచ్యతే 
యామ్యం చ వైష్ణవం సౌమ్యం (బ్రాహ్మం బార్హ్య సృతం తథా. 

సౌమ్యమై[నన్దం వారుణం చ శేషాగ్న్యాదిత్యభౌతికమ్ 

మారుతం భృగుదైవత్యం వారుణం వైఘ్నమేవ చ. 

రౌద్రం కౌబేరకం త్వాష్టం మైత్రం కౌమారమేవ చ 

సావిత్రీం శ్రీదై వత్యం చైవ గౌరీదైవత్యమేవ చ. 

ఆదిత్యం పైతృకం చైవా 2దితి దై వత్యమేవ చ 

యోగదైవత్యమే తత్సాజ్ఞాహుయాద్విధినా బుధః, 

వనం చ (ప్రాజాపత్యం చ మైత్రమార్యమణం తథా 

భూత(శ్రీయామ్యదైవత్యం భార్గవం వృషదైవతమ్ 

కౌబేరం వాయుదైవత్యం జహుయాత్కరణేషు వై 

దేవేభ్యః పితృభ్యళశ్చేతి పక్షయోశ్ళుక్షకృష్ణయో:. 

సౌరం చాన్టం చ జహుయాత్రమాదయనయోరక్ష్యయో: 

'మధుశ్చ మాధవశ్ళ్చేతి జహుయాదృతుషు (క్రమాత్. 

విష్ణుః ప్రజాపతిశ్ఫూలీ విఘ్నేశస్పప్త చ ర్ష యః 

అష్టా లోకా 2ధిపాః పంచ భూతా విశ్యంభరాదయః. 

వసవో 2ష్టా చ రోహిణ్యస్పప్త (శ్రీశ్చండికా గుహః 

సూర్యస్పోమళ్చిరంజీవి కాళీవీశపురన్లరా:. 
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230 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

చక్రశ్తాన్తో గురుర్భౌమబుధశుక్రశనైశ్ళ్చరాః 

హవిః పాలో హ్యనన్తశ్చ గంగా జ్యేష్టా చ మాతరః 

ప్రభవాది క్రమాదేతే విజ్జేయా వత్సరాధిపాః 
తథోత్సవాధిదైవత్యం తిథివారర్భదైవతమ్. 

చతుర్దైవత్యమా(త్రన్తు జహుయాదితి కే చ న 

పలాశబిల్వ శామీలన్య(గోథోదుంబరాస్తథా 

అశృద్ధఖదిరస్లక్ష బ్రహ్మవృక్షాః (క్రమాదిమే 

సమిధాం (గ్రాహ్య వృక్షాస్తు పర్ల మశ్వద్ధమేవ వా 

పద్మం చ బిల్వపత్రం చ కరవీరం కుముదం తథా 

నంద్యావర్తం చ తుళసీ తథైవ స్థలపంకజమ్. 

విష్ణు క్రాన్తారవినై తు పుష్పాణ్యేతాన్యను(క్రమాత్ 

అలాభే తుళసీం వా ఒథ కరవీరం చ పంకజమ్. 

ముద్గం నిష్పావకం చైవ కుళుద్దం మాషమేవ చ 

తిలానపూపాన్ లాజాంశ్ళ యవాన్ సక్తూన్ యథా(క్రమమ్ 

బలి(ద్రవ్యాణి చోక్తాని సర్వా ఒభావే తు మౌద్గికమ్ 

ఏవమేవ విధానేన ద్వికాలం హోమమాచరేత్, 

ప్రాతస్సంధ్యావసానే తు సాయమర్చ్సా 2వసానకే 

హోమం కృత్వా బలిం దద్యాద్దికాలం చోత్సవం చరేత్ 

ఉత్సవ(భ్రమణం వక్ష్యే దేవదేవస్య శార్డి ణః 

బలినిర్వాపణాన్తే తు సాయం ప్రాతర్విశేషతః 

దెవదేవమలంకృత్య వ(స్తాద్యైర్ఫూషణైశ్ళుఖైః 

సుగంధిపుష్పమాలాభిర్గంధై రపి మనోహరై; 

౧౩౫ 

౧౩౬ 

౧౩౭ 

౧౩౮ 

౧౩౯ 

O౧౦ 

(౧౪౯ 

౧౪౨ 

(౧౪౩ 

౧ళళి 

౧౪౫ 



ప్రక్రీర్ణా 2. ధికారః 

రథే వా శిబికాయాం వా ఎశస్కన్దే 2పి వా తథా 

గజాళ్యా 20దోలికాదౌ వా వాహనే సమలంకృతే. 

'అహమేవేదిమంత్రేణ దేవమారోప్య నిశ్చలమ్ 

అప్టోపచారైరభ్యర్భ్య లాజాపూపాదికాం స్తథా. 

సంస్కృతాన్ గుడసంమి(శ్రాన్ నివేద్య ముఖవాసకమ్ 

దత్వా వాద్యైస్సమాయుక్తం సర్యాలంకారసంయుతమ్ 

దాసీభిర్యాదకై శైవ నృత్తగేయసమనితై; 

బ్రాహ్మణై ర్వదవిద్భిశ్చ సమాయుక్తం శనైళ్ళనైః 

ధ్వజైశృతైరాతపతైస్తోరణైశ్ళ తథైవ .చ 

సంభృతైస్సంయుతం చానేస్పర్లై శృం గారలక్ష్మభిః 

వాలవ్యజనహస్తాభిర్దాసీభి: పార్భ్యయోర్ష్యయోః 

వీజ్యమానం విశేషేణ తథా భక్తవరైరపి. 

వాహయేయుర్చిజా దేవం బ్రాహ్మణా వేదపారగాః 

దీపై రుద(గైెర్భహుభి: పరిషిక్తెర్భతాదినా. 

పరస్సహ(సైస్సర్వ(త్ర దీపయేచ్చ శతావరైః 

విపైస్త్రయీమధీయానై ర్లపస్తుతిపరాయఖై:. 

నృత్యతా గాయతా చా 2పి గాణిక్యేన సుసేవితమ్ 

ఎణాదివాదిభిళ్చైవ వన్దిభిశ్ళ తథా పరైః 

షడ్డాదిగీతనిపుళై ర్యాద్యవాదకకొ విదైః 

గద్యం పద్యం తథా మిశ్రం పఠద్భిస్తోత్రముజ్ఞలమ్. 

వైతండికైస్తథా జల్లైర్నిపుఖైర్యా దళిక్షతైః 

తథా తత్త్వ కథానిష్టః పదార్థజ్జైశ్చ తార్కికైః. 
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మీమాంసకై ర్యాజ్జికైళ్ళ ఛాందసైస్సాంఖ్యకో విదైః 

యోగజ్జైశ పురాణజ్జైళ్ళాబ్దికైస్తత్వవేదిభిః ౧౫౭ 

మౌహూర్తికైళ్ళు గణశః పరస్పరజిగీషుభిః 

తత్తచ్చాస్తోక్తమార్గేణ ప్రమేయం చ బహుస్థితమ్. ౧౫౮ 

ఉచ్చై ర్చువాళైర్సి ద్వర్భి: పంచకాలపరాయణైః 

వాసుదేవస్య మాహాత్మ్యం కథయద్భిశ్ళ సాత్తికైః. ౧౫౯ 

శాస్తేషు నైపుణం సర్వం ప్రదర్శయితుముద్యతై: 

దేవస్య పురతః పృష్ట పార్య్యతళ్ళ స్టితైర్దనై: ౧౬౦ 

సేనయా సర్వతో దిక్షు చతురంగబలాఢ్యయా 

దేవస్య పార్వయోః పూర్వే లాక్షారంజితమస్కరైః ౧౬౧ 

యం తైర్దారుమయెళ్చితై: పక్ష్యాకారైరితస్తతః 
దేవతాకృతియం|తైశృ తథా యంత్రైర్లజాదిభిః ౧౬౨ 

నిషాదిభిస్ఫమారూరై స్ట్రీభిశ భరతోదితైః 
మార్షెర్చహువిధైర్టృత్తం దర్శయన్రిభిరద్భుతమ్ ౧౬౩ 

లేభాయ న్రైస్టియారూడైర్య న్తెరన్యై స్తథా విథైః 
గతాగతాని కుర్వాళై రనుయాతం సమాకులైః. ౧౬౪ 

శనైర్షయేజ్ఞగన్నాథం యథాశక్తి సమన్నితై; 
ఆరభ్యావరణాదాద్యాదేషా పరివృతిర్భవేత్ ౧౬౫ 

దేవేన నార్థమాచార్యో యానమారుహ్య తత్ర తు 
రక్షార్ధం దేవదేవస్య ధ్యాయన్నుపవిశేద్దరిమ్, ౧౬౬ 
అర్భకళ్ళ తథాసినస్సమ్యగర్భనమాచరేత్ 
ఆరోహణే గబేన్టస్య దేవదేవం విశేషత; 

౧౬౭ 



ప్రకీర్ణా = ధికారః 

వ(స్తాభరణపుష్పాద్యైరలంకృత్య యథార్హకమ్ 

దేవేశం పూర్వమారోప్య హస్తేనాదాయ చా 20కుశమ్. 

నిషీదేద్గజపృష్టే తు దేశికస్వుయమత్వరః 

అర్బకశ్ళత్రమాదాయ తథా దేవస్య ధారయేత్. 

తోయధారాం పురస్కృత్య కుర్యాద్ర్రమణమాదరాత్ 

గ్రామం ప్రదక్షిణం కుర్యాద్బలిర్యేన పథా కృతః. 

తత్కాలే దేవమాయాన్తం భక్తా భాగవతా జనాః 

స్వగృహ(ప్రా 20గణే చైవ 'ప్రత్యుద్దాయ పునః పునః 

ప్రణమ్య చోపహారాంశ్చ దద్యుర్చహువిధాన్ బహూన్ 

పత్రం పుష్పం ఫలం పూగం నాగవల్లీదలాన్యపి. 

దక్షిణాం చ విశేషేణ యథాశక్తి యథారుచి 

నీరాజనాది కుర్యుశ్చ బాలవృద్దాతురాస్తదా. 

తపోభిర్చహుభిర్గమ్యే స్వయమేవ పరాత్సరే 

భక్తానుకంపయా దేవే స్వగృహద్యారమాగతే. 

కో న నన్దతి మూఢాత్మా తస్య కా నిష్కృతిర్భవేత్ 

తత్కాలే చార్పితం (ద్రవ్యం యదపక్వం ప్రగృహ్య చ. 

అమంపత్రం తు నివేద్యైవ భగవత్రియమాచరేత్ 

ఉపహారేషు తత్రార్హం గృహ్లీయాద్భాగమర్భకః. 

నాగవల్లీదలం పుష్పం (క్రముకం దక్షిణాదికమ్ 

సర్వమర్భకసర్వస్వం గృహ్హీయాదర్భకస్ప్వయమ్. 

తత్కాలే భక్తినమ్రేభ్యస్సంప్రాప్తేభ్యశ్ళ సన్నిధిమ్ 

భగవత్న్సాదుకాం దద్యాచ్చిరసి (శ్రద్దయా గురుః 
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శిరసా ధారణే మర్రైస్స్పృష్టిదోషో న విద్యతే 

న నయేత్సాదుకాం విష్ణోర్దూరీకృత్య తు సన్నిధిమ్. 

న గృహద్యారసీమాన్తం నయేత్తాం గృహిణాం గురుః 

ఇష్టం రాజగృహ స్రీభిః పాదుకాధారణం యది. 

దేహలీమనతి[క్రమ్య నేయాత్తాం దీపికాన్వితామ్ 

తదా దీపై స్తథా 2న్యైశ్చ రాజార్హైళ్ళ్చ పరిచ్చదైః 

నేయా స్యాత్సాదుకా విష్ణోః ప్రణిధిస్సా యతో హరేః 

తత్సన్నిధిమతి(క్రమ్య పూజకస్తు న జాతు చిత్, 

ఆదానాయోపహారాణాం ప్రయాయాదృహిణాం గృహాన్ 

నా 2పి కార్యాన్తరాసక్తః పంచహస్తానతి |క్రమేత్, 

ఏష (శ్రేష్టపచారస్వ్యాద్యతస్సమా ్యన్యతే హరిః 

ఏవం (ప్రదక్షిణం నిత్యా నివర్తేతా ఒఇలయం ప్రతి 

గోపురాగ్రే తు దేవేశం కృత్వా దేవోన్ముఖం (క్రమాత్ 

అర్హ్యపాద్యాదినా 2భ్యర్భ్య నివేద్య పృథుకాదికమ్ 

ధామ(ప్రదక్షిణం నిత్యా పునరావిశ్య చా ఒలయమ్ 

అవరోప్య చ దేవేశం స్టాప్య చాస్థానమండపే. 

పాద్యమాచమనం దత్వా ముఖవాసం ప్రదాయ చ 

కౌతుకం తు విసృజ్యైవ శుద్దోదైస్నాపయేత్రభుమ్. 

విమృజ్య ప్లోతవ(స్తేణ సమలంకృత్య పూర్వవత్ 

కౌతుకం పునరాబద్ద్య హవిః పశ్చాన్నివేదయేత్ 

కుర్యా(ద్రాజోపచారాణి సహి రాజా జగ(త్రభు: 

వినోదం కారయేచ్చైవ నృత్తగీతాదిభిర్బహు. 
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తతః ప్రణమ్య దేవేశం పూర్వస్తానే నివేశయేత్ 

ప్రథమే 2హని సాయేతు కర్తవ్య మిదమీరితమ్. 

ద్వితీయాహఃప్రభృత్యేవ సాయం (ప్రాతశ్ళ నిత్యశః 

నిత్యార్భనా 2న్రే ద్విగుణమర్భయెచ్చ నివేదయేల్. 

కుంభదేవాన్ సమారాధ్య ధ్వజదేవార్చనం చరేత్ 

హోమం బలిం చ దత్యా తు కారయేదుత్సవం తథా. 

తృతీయే పంచమేవా 2షహ్ని ప్రాతస్సాద్గరుడోత్సవః 

షష్టీ 2హని తు మధ్యాహ్నే దేవీభ్యాం సహితం హరిమ్. 

పఠమధ్యే సమారోప్య సమభ్యర్య్యా 2ష్టపి(గ్ర హైః 

జలకుంకుమమాదాయ కారయేదుత్సవం తథా. 

నవవ(స్తాదికం దత్వా పృథుకాని నివేద్య చ 

దత్వా తాంబూలమాచామమర్భయే (ద్రాజవుత్రభుమ్. 

సప్తమే ప్రాతరర్సాన్తే కుర్యాత్సప్తర్షిపూజనమ్ 

వృణుయాదృత్విజస్పప్త తదాచార్యపురస్సరాన్. 

ధ్యాత్వా సప్తర్షివత్తాంస్తు స్వర్లం గామాజ్యమేవ చ 

తండులోదకకుంభాదీన్ దూర్వాగ్రం (క్రముకం తథా 

దద్యాత్రభూతం తేభ్యస్తు (బ్రాహ్మణేభ్యః పృథక్ పృథక్ 

తత్సాయం చ విశేషేణ కృష్ణగన్హానులేపనమ్. 

సద్యః ప్రతిసరం బద్ధ్వా దేవాగ్రే స్థండిలం చరేత్ 

కృష్ణాగురు సమాదాయ సర్యవాద్యసమాయుతమ్. 

గ్రామం (ప్రదక్షిణం కృత్వా స్టండిలోపరి విన్యసేత్ 

పుణ్యాహం ఎధివత్కృత్వా (శియమావాహ్యా తత్ర చ. 
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సంస్కృత్య విధివద్గంధాన్ సమభ్యర్య హరిం తతః 

'గంధద్యారే'తి మన్రేణ సర్వాంగం లేపయెద్లురుః 

దేవ్యాదీనాం తథా కుర్యాత్తత్తన్న్మం(తైర్యథావిధి 

తచ్చేషగంధం భక్తైవ భ క్రేభ్యో దాపయేద్దురుః 

తద్గంధధారణాన్నాణాం భవేయుస్ఫర్వసంపదః 

సాయమర్శావసానే తు రథయాత్రాం సమాచరేత్. 

అష్టమే దివసే ప్రాప్తే సమాస్తే ప్రాతరుత్సవే 

అలంకృత్య తు దేవేశం మృగయోత్సవమాచరేత్. 

మధ్యాహ్నే దేవదేవస్య జల[క్రీడోత్సవం చరేత్ 

ప్రపాం కృత్వా విధానేన నద్యాదినాం తటే బుధః. 

వితానాద్యైరలంకృత్య జల క్రీడార్థమంటపమ్ 

బింబాద్యర్ణాయతామర్దవిస్తారాం బింబదఘ్ని కామ్. 

జలద్రోణీమథాచ్చిద్రాం న్యస్య లోహమయీం ఘనామ్ 

నాదెయాద్భిస్పమాపూర్య 'ధారాస్వి'తి చ మ(న్రతః 

ఏలాచన్దనకర్ఫూరైః కుంకుమేనా 2- ధివాసయేత్ 

కల్హారకేతకీపుప్పైరుశీరాగురుభిస్తథా. 

ఆస్తీర్య నవవ(స్తాణి 'వేదాహ'మితి మనన్రతః 

పుణ్యతీర్థం శివం పుణ్యం దేవావాసిమితి (బ్రువన్. 

అధిదేవం సమావాహ్య వి[గ్రహైరష్టభిర్యబేత్ 

మండప పశ్చిమార్డే తు విష్టరే సోత్తరఛదే. 

దేవదేవం సమాస్థాప్య శకునసూక్తం సముచ్చరన్' 

నవవ(స్రోత్తరీ యాద్యైరలంకృత్య మనోహరమ్. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

పాద్యాదిభిస్సమభ్యర్భ్య స్టాపకైస్సహితో గురుః 

'భూః ప్రపద్వ్యే'తి మంత్రేణ దేవదేవం ప్రణమ్య చ 

పరం రంహే'తి మంత్రేణ దేవమాదాయచాదరాత్ 

'ప్రతిద్విష్టుస్సవతి ఇతి జలద్రోణ్యాం నివేశ్య చ. 

ఇం(ద్రాదింశ్చ్ళ జయాదీంశ్చ తండులైః క్ల్ప్తమండలే 

'సమావాహ్య సమభ్యర్చేజ్ఞలదోణ్యభితో గురుః. 

'ఆపో హి ష్టాదిమంత్రాం (స్తీననువాకాంత్సముచ్చరన్ 

'ఇదమాపళ్ళి'వేత్యుక్వా ఆపో వా ఇద'ముచ్చరన్. 

అభిమ(న్య్య జల(ద్రోణ్యాం దేవదేవం ప్రణమ్య చ 

పౌరుషం సూక్తముచ్చార్య విష్ణుసూక్తం చ వైసష్ణవమ్. 

'ఇషే త్యోర్టే'త్వాది జపన్ 'భూరానిలయ” ఇత్యపి 

మజ్జయిత్యా జల(ద్రోణ్యాం దేవం ప్రాక్చిరసం హరిమ్. 

అధివాస్య తు యామార్హం యామద్వయమథా 2పి వా 

పరం రంహేతి మంత్రేణ తత ఉద్దృత్యవై పునః 

అలంకృత్య చ వ(స్తాద్యైర్యథార్హ ౦ పరిపూజ్య చ 

యానమారోప్య దేవేశం (గ్రామమాలయమేవ వా. 

ప్రదక్షిణం (క్రమాన్నీత్యా సర్యాలంకారసంయుతమ్ 

(గ్రామవిథధ్యాముపహృతముపహారమగృహ్య చ. 

పునరాలయమావిశ్య సంస్థాప్యా 2స్థానమండపి 

సుగంధితైలేనా 2భ్యజ్య దేవం సంస్నాప్య పూర్వవత్. 

జీవస్థానే సమాస్థాప్య సమభ్బర్శ్వ్య నివేదయేత్ 

తద్రాత్రా వుత్సవాన్సే తు దేవం దేవీయుతం హరిమ్. 
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238 శ్రీ వైభానసభిగవచ్చా స్తే, భార్లవే 

ప్రతిష్టోక్తవిధానేన బద్దా ప్రతిసరం తతః 

అధివాసవిధానేన శయనే శాయయేద్దురుః 

ప్రభాతే దేవముత్తాప్య పాద్యాద్యర్హా సనమర్భయేత్ 

తస్మిన్ తీర్హదినే ప్రాతర్హామాద్యం (ప్రాతరుత్సవమ్. 

కృత్యా హవిర్వినా దేవమభ్యర్య్యా ఒస్టానమండ ప 

ప్రముఖ్లే గరుడం పశ్వాద్దక్షిణే చక్రమేవ చ. 

అమితం చోత్తరే ధీమాన్ ధాన్యపీఠోపరి న్యసేత్ 

నిత్యపూజాం హవిర్దానం (ధ్రువబేరే సమాచరేత్ 

పూర్వాలంకృతవ'స్తాదిన్ విసృజ్యైవ ప్రయత్నతః 

అన్యవస్తాణిచా ఒచ్చాద్య యథార్హ్య 0 భూష్య భూషణా; 

అష్టోపచారైరభ్యర్భ్య దేవం చ(క్రాదిదేవతా: 

బ్రిహిభిస్ట్రండిలం కృత్వా ద్విహస్తాయతవిసృృతమ్. 

ఉలూఖలం చ ముసలం స్టాప; వ(స్రేణ సంయుతమ్ 

తయోరీశౌ (క్రమేణైవ బ్రహ్మేశావర్భయేద్చుధ: 

పాత్రే హరిద్రాం సంగృహ్య సినీవాలీమథా షర్భ్య చ. 
ఉలూఖలే హరిద్రాం చ తన శ్రంలేణ వినిక్షిపేత్ 

గృహిత్వా వైస్ణవైర్మంతైరాచార్యో ముసలం తథా 
విష్ణుసూక్తం సముచ్చార్య కించిత్తదవఘాతయేత్. 

భక్తైర్యా దేవదాసీభిచ్చూర్లీ కృత్య విశేషతః 
ఎకస్మిన్నా ద్వయోర్యాథ (త్రిషు వా కలశేషు వై 

'గంధోషితం చ వా తైలమాఢకం పరిగృహ్య చ 
పధాయ చ పిధానైశ్ళ స్పండిలోపరి వినయేత్. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

ఆచ్చాద్య నవవ(స్తేణ సోమం తైలే సమర్భయేత్ 

సినీవాలీం చ తచ్చూర్లీ చక్రాదీంశ్చ ప్రపూజయేత్ 

దేవమభ్యర్య పుణ్యాహం వాచయన్వైష్షవం గురుః 

సం(స్రావ్య మూరి తత్తెలం 'వేదాహిమితి మంత్రతః 

హారిద్రచూర్లెస్సంస్నాప్య చక్రాదీన్ స్నాపయేత్తతః 

తచ్చిష్టం ధారయన్ భక్తస్సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే. 

అథ యానే సమారోప్య దేవం చక్రాదిభిస్పహ 

చూర్ణోత్సవమిమం కృత్యా తీర్చుత్సవమథాచరేత్. 

అవభృథం 

దేవఖాతం యది భవెత్తిర్రం తత్ర (ప్రశస్యతే 

నద్యాదితీరే సంస్థాప్య దీవిభ్యాం సహ వా వినా, 

చక్రాదీన్ పూర్వవత్ స్టాప్య ప్రముఖే స్టండిలం చరేత్ 

ద్రవ్యేణాపూర్య కలశాన్ గాయ(త్రీమంత్రముచ్చరన్ 

మధ్యే సిద్దార్థకం న్యస్య (ప్రాచ్యాం స్యాదక్షతోదకమ్ 
దక్షిణే గంధతోయం స్యాత్సశ్సిమే తు కుశోదకమ్. 

జప్యోదకం చోత్తరే స్యాద్విదిశాసు చ మధ్యతః 

ఉపస్నానాని విన్యస్య క్రమాత్తదధిపాన్ గురుః 

ఆదిత్యాసప్పరసశ్చ కాశ్యపం చ గురుం తథా 

బుతూంశ్చ మరుత్హూవ మునీం స్తక్షకమేవ చ. 

మంత్రాన్విద్యాధరాంశ్షైవ (క్రమేణావాహ్య చార్భయేత్ 

'పూతస్తస్యతి మంత్రేణ ఇమా ఓషధయి'” ఇత్యపి 

'అభి త్వా శూరో 'చత్వారి' పూతస్తస్యే'తి చ క్రమాత్ 

కలై: పంచభిస్నాప్య తత్తద్దవ్యాన్తరే క్రమాత్ 
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240 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా గ్రే, భార్లవే 

'వారీశ్చత'స్ర' ఇత్యుక్త్యా చోపస్నానం సమాచరేత్ 

శిష్టాభిః కలశాద్భిశ్ళ చక్రాదినభిషిచ్య చ. 

ప్రవిశ్య తు జలం తత్ర వరుణం చార్చ్భయేత్కమాత్ 

హస్తాభ్యాం చక్రమాదాయ దేవం భక్రెస్సమన్విత; 

ఆచార్యః ప్రథమం తీర్థే చక్రం స్పృష్ట్వా ఒవగాహయేత్ 

నాభిదఘ్నజలే తత్ర జలమధ్యే తు సుస్థితః 

చక్రం దేవం హృది స్టాప్య హస్తాభ్యాం ధారయన్ దృఢమ్ 

'యమే తే శతం సముచ్చార్య ప్రాబ్ముఖో వా 2ఇప్యుద్ముఖ: 

నిమజ్ఞయేత్తదా చక్రం సర్వవాద్యయుతం గురుః 

జనాస్సర్వె చ తత్తీర్ణే స్నాత్వా విగతకల్మషాః 

భవేయురశ్వమేధస్య ఫలం చ సమవాప్నుయు:ః 

తత స్తీరే (ప్రతిష్టాప్య విష్టరే చక్రముత్తమే 

కుర్యాదవభృథస్నానం శుద్దస్నానోక్తమార్గతః 

తతో విసృజ్య వ(స్తాదిన్ దేవం చా 2న్యైర్విభూపష్య చ. 

తత్రైవ స్నానసంభారాన్ సంభృత్య విధినా గురుః 

దేవిభ్యాం సహ దేవేశం స్నాపయేత్పూర్వవత్రృభుమ్. 

అలంకృత్య విశేషేణ కుర్యాదర్ద్యానపూజనమ్ 

పశ్వాద్దేవం సమాదాయ సర్యాలంకారసంయుతమ్ 

శాకునం సూక్తముచ్చార్య నీత్వా (గ్రామం ప్రదక్షిణమ్ 

దేవా ఒలయం ్రవిశ్యా 2థ స్టాప్య చా 2స్టానమండపే. 
థి న 

పాద్యాదిభిస్సమభ్యర్భ్య వేదానధ్యాపయే(త్కమాత్ 

ముహుః పుష్పా 2.౦జలిం దత్వా జీవస్తానే నివేశయేత్. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికార; 

చక్రాదీనపి చాదాయ తత్తత్సానే నివేశ్య చ 

పుణ్యాహం వాచయితా తు ఫప్రోక్షణైః (ప్రోక్షణం చరేత్. 

నిత్యపూజాం సమాప్యైవ హవిర్షద్యాద్విశేషతః 

యాగశాలాం సమాసాద్య హుత్వా 2గ్నిషు చ వైష్ణవమ్. 

కుంభస్థాం శక్తిమాదాయ (ధ్రువబేరే 2వరోపయేత్ 

అంతహోమం చ హుత్వా 2గ్నిం నిత్యకుండే ప్రణీయ చ. 

తద్రాత్రౌ నిత్యహోమాన్సే బలిం దత్వా చ పూర్వవత్ 

పశ్వాచ్చ(క్రం వినా దద్యాద్భలిం శుద్దాన్నకల్ప్సితమ్. 

పూర్యోశ్తేనైవ మార్గేణ సర్వత్ర బలిమాచరేత్ 

చైత్యస్థానే ప్రపాయాం తు ఉద్యానే వృక్షమూలకే. 

తటాకే నిర్భరే కూపవాపీవల్మీకపార్వకే 

శ్మశానే ఒన్యత్ర దేవా 2గ్రే వీథ్యన్తేషు చ నిక్షిపేత్. 

పునరాలయమావిశ్య స్నాత్వా చౌ 2ప్యగ్నిసన్నిధా 

ధ్వజమూలం సమాసాద్య సర్వవాద్య సమాయుతమ్. 

ధ్వజా 2వరోహణం కుర్యాద్దజమంత్రం సముచ్చరన్ 

తద్దజం తు సమాదాయ ప్రాదక్షిణ్యక్రమేణ వై 

పరీత్య మందిరం పశ్చాత్రవిశ్యా ఒభ్యన్తరం పునః 

దేవస్య పాదమూలే తు న్యస్య పుష్పాంజలిం దదేత్. 

క్షమామం(త్రం సముచ్చార్య దండవత్రృణమేద్భువి 

ఫల(శుతిః 

ఏవం యః కురుతే భక్త్యా విష్థోరుత్సవమాదరాత్ 
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సర్వపాపవిశుద్దాత్మా సర్వాన్ కామానవాప్య చ 

అన్తే విమానమారుహ్య విష్ణులోకం స గచ్చతి. ౨౬౬ 

పుష్పయాగః 

అతః పరం (ప్రవక్ష్యామి పుష్పయాగం సుఖావహమ్ 

ద్వితియదివసే తీర్దాత్తుష్పయాగం సమాచరేత్. ౨౬౭ 

శాన్తిదం పుష్టిదం చేతి కామ్యదం చ త్రిధా భవేత్ 

(పాతర శ్రైవ్యాహ్న 2పరాహ్లాః (క్రమాత్కాలాః ప్రకీర్తితాః. ౨౬౮ 

న్యూనం వా 2ప్యధికం చైతద్దోషోపశమనాయ వై 

ఆస్థానమండపీ వా2థ స్నపనాలయ ఏవ వా ౨౬౯ 

చతుర్దిశం చతుర్హస్తం గోమయేనోపలిప్య చ 

పంచవింశత్సదం కృత్వా షట్పూ(తైః (పాగుదగ్గతైః ౨౭౦ 

మధ్యే నవపదే పద్మం సా ఇష్టపత్రం సకర్షికమ్ 
రత్నధాన్యాదికై ర్వాపి తండులై ర్వీ హిభిస్తిలైః ౨౭౧ 

బహిస్తేషు పదేష్వగ్రే వీశమేకత్ర పూజయేత్ 

దక్షిణే చక్రమభ్యర్య పంక్తీశం పళ్చిమే తథా ౨౭౨ 

ఉదీచ్యాం శాన్తమభ్యర్భ్య శేషేషు చ పదేషు వై 

పూజాద్రవ్యాణి సంభృత్య ప్రత్యేకం విన్యసేద్బుధః ౨౭౩ 

దలేష్వష్టసు పద్మస్య సువర్లశకలోపరి 

లోకపాలాంత్సమభ్యర్య వ(స్రోపరి యథాదిశమ్. ౨౭౪ 

నిష్క(త్రయసువర్లేన కల్పితే కర్షికోపరి 
ఆదిత్యమండలం తత్ర రాజతే చనమండలమ్. ౨౭౫ 

తస్మిన్ సువర్లరూపే తు వహ్నిమండలమర్చయేత్ 
విష్టరం తత్ర సంస్థాప్య తదన్తర్గతపంకజే. ౨౭౬ 



ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

తత్ర దేవం ప్రతిష్టాప్య యావద్దివసముత్సవమ్ 

తావత్మృత్య్వస్సమభ్యర్య సప్తవింశతివి(గ్ర హైః, 

తత్ర పూజావసానే తు తత్తత్సుష్పాంజలిం దదేత్ 

పంకజం తులసీ బిల్వం కరవీరమథోత్సలమ్ 

నన్హ్యావర్తం చ కుముదమపామార్గం తథైవ చ 

విష్ణుక్రాన్తం చ దూర్యాం చ (క్రమాదేతాన్యనుక్రమాత్. 

ఏవం పుష్పాంజలిం దత్వా బుత్విజస్పహతైర్లురుః 

నృతెగ్లయైశ్చవాద్యైశ్చ చతుర్వేదస్తవైరపి. 

పరాత్సరతరం పారం గుహ్యాద్గహ్యతరం గురుమ్ 

సర్వవేదార్థసారం తం ద్యాదశా 2ష్టా 2క్షరం తథా 

జపన్తో విష్ణుగాయ(తీం శతమష్టోత్తరం తతః 

దద్యుః పుష్పాంజలిం భక్త్యా దేవదేవస్య పాదయోః 

పంచా ఇగ్నిపష్వథ వా ఒగ్నీంస్రీన్ పొండరీకమథా 2పి వా 

దేవస్య పరితః కుర్యాదుత్తమాది(క్రమే (క్రమాత్. 

ఉత్తమే సభ్యకుండే తు మధ్యే త్యాహవనీయకే 

హౌత్రప్రశంసనం కుర్యాత్త్రదాలయగతాంత్సురాన్ 

ఆవాహ్యాజ్యం నిరూస్రైవ తత్రమేణాహుతీర్యజేత్ 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ సమ్యగ్గుత్వా విశేషతః. 

తతశాహవనీయాగ్నా నృసూక్తం వైష్ణవం యజేత్ 

దక్షిణాగ్నా విష్ణుసూక్తం (శ్రీసూక్తం చ యజేత్కకమాత్ 

జుాహుయాద్దార్హపత్యాగ్నా గాయత్రీం వైష్ణవీం (వం)తత; 

ఆవసద్ధ్యే తు జహుయాత్సూక్తమేకాక్షరాదికమ్. 
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ఆజ్యేన సమిధా తత్తద్దవిర్భేదైశ్ళ హూయ తామ్ 

ఏతదుత్తమముద్దిష్టం మధ్యమం తు (ప్రవక్ష్యతే. 

యథాలాభ(ప్రమాణేన పూర్యోక్తార్టేన వా హరేః 

పద్మమండలదేవానాం కారయే(త్ర తిమాదికమ్. 

తత్తద్దినార్భనాన్సే తు శుద్దాన్నం వా నివేద్య చ 

సర్వార్సాన్రే పంచహవిర్హద్యాదిత్యాహ పూర్వజః 

చతుర్వేదాదిఘోషం చ చతుర్దిక్షు ప్రకల్పయేత్ 

అబ్బ్దహోమం (క్రమేణైవ జాహుయాన్న(న్రవిత్తమః 

పుష్పన్యాస[క్రమేణైవ సర్వవిద్యేశ్వరాన్తకమ్ 

అభ్యర్య ప్రథమం పశ్చాత్పుష్పయాగోక్తపూజనమ్. 

కృత్యా య థాలాభహవిర్భక్ష్యాణి వివిధాని చ 

నివేద్య ముఖవాసాన్తే పరివారబలిం క్షిపేత్. 

ఇత్యేవం మధ్యమే ప్రోక్తం ప్రవక్ష్యామ్యధమే పునః 

వినా దిశాదిభిర్భేదై ర్హోమైశ్చ పృథగర్చనైః 

మండలే దేవమారోప్య పూజయిత్వా యథావిధి 

హవీంషి పంచ చోక్తాని నివేద్య చ తతః పరమ్. 

దద్యాత్తుష్పాంజలిం మం(తైస్సమస్తదివసోదితైః 

జాన్వన్తం చ తథోర్వన్తం కట్యన్తం చ సమర్భయేత్ 

నాభ్యన్తం చ స్తనాన్తం చ బాహ్యన్తమితి చ (క్రమాత్ 

(గ్రీవాన్తం చ లలాటాన్తం మౌల్యన్తమితి చ (క్రమాత్. 

తత్తత్పూజావసానే తు హవిస్సమ్యజబ్నివేదయేత్ 

ఉత్సవాజ్ఞాతదోషాణాం [ప్రాయశ్చిత్రమిదం స్మృతమ్. 
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అతస్సర్వప్రయత్నేన పుష్పయాగం సమాచరేత్ 

ద్వాదశారాధనమ్ 

కుర్యాద్యథోక్తవిధినా ద్యాదశారాధనం తథా. 

దద్యాదాచార్యపూర్వేభ్యో దక్షిణాం విధివత్తతః 

ఏకవింశతినిష్కన్తు దద్యాదాచార్యదక్షిణామ్. 

పదార్థినాం చ సర్వేషాం తదర్దం స్యాత్సథక్ పృథక్ 

గోభూమిభ్యాం విశేషేణ దత్వా 2.చార్యం పప్రసాదయేత్. 

ఆచార్యస్సుప్రసన్నాత్మా సర్యా 2-గ్నిషు యథా(క్రమమ్ 

అన్తహామం సమాప్టైవ దేవదేవం ప్రణమ్య చ. 

జీవస్థానే ప్రతిష్టాప్య దేవేశం సమ్యగర్భయేత్ 

బ్రాహ్మణాన్ భోజయేచ్చైవ ప్రదద్యాద్భూరిదక్షిణామ్. 

పుష్పయాగోత్సవః ప్రోక్త దేవదేవస్య శార్జిణ: 

శాన్తికాదివిధానే తు కుర్యాదంకురస్తూక్య్యకమ్. 

ఏవం యః కురుతే భక్త్యా పుష్పయాగం హరేః ప్రియమ్ 

సర్వాన్ కామానవాప్యైవ సర్వైశ్యర్యమవాప్య చ. 

సర్వాన్ శత్రూన్ విజిత్రైవ ప్రజాపశుసమన్వితః 

అన్తే విమానమారుహ్య విష్ణుసాయుజ్యమాప్ప్నుయాత్. 

ఇతి (్రీవైభానసీ భగవచ్చా(స్తే భృగుప్రోక్రాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణా 2ధికారే పంచవింశో ఒధ్యాయ:. 

245 

౨౯౯ 

300 

300౧ 

30౨ 

303 

30౪ 

30౫A 

30౬ 



246 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా(స్తే భార్గవే 

ప్రాయశ్సిత్తమ్ 

అతః పరం ప్రవక్ష్యామి భూపరీక్షాదినిష్కృతిమ్ 

న్యూనే ఇతిరిక్తే వ్యాఘాతే ప్రాయశ్చిత్తం సమాచరేత్. 

'ప్రాయోదోషస్పముద్దిష్టశ్చిత్తం తస్య నివారణమ్ 

'ప్రాయళ్ళిత్తం సమాఖ్యాతం కుర్యాత్కర శసమృద్దయే. 

ప్రాయశ్చిత్తమకుర్వాణస్పతి దోషే వినశ్యతి 

తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన కుర్యాద్యత్నేన నిష్కృతిమ్. 

ఆలయస్య చ నిర్మాణం పూజాద్యాస్తత్ర యాః (క్రియాః 

అసా శచ్చాస్తాదతి[క్రమ్య నిష్ఫలాః ప్రభవన్తి హి 

తద్దోషశమనాయైవ మహాశాన్తిపురస్సరమ్ 

సర్వాః (క్రియాః (క్రమేణైవ పునశ్చా(స్తోక్తవచ్చరేత్. 

యచ్చా స్త్ర విధిముత్సజ్య (క్రియతే కామకారతః 

నోక్తం దద్యాత్సలం కర్మ ప్రత్యుతా 2.నర్భదం భవేత్, 

శిల్పం చ జ్యోతిషం వాస్తు తద 2న్యే చా ఒగమాః పరే 

తావతా హి ప్రమాణం స్యాద్యావదేతేన నా 2న్తరము. 

వైఖానసమిదం శాస్త్రమన్యశా(స్తా 2నపేక్షితమ్ 

ప్రణినాయా 2బ్ఞజః పూర్వం సర్వశా(స్రార్థసం(గ్రహమ్. 

మోహాదజ్ఞానతో వా 2పి విచికిత్సాపదేషు యః 

శా(స్రాన్త రానురోధేన శాస్త్రమేతద్విమానయేత్ 

స యాతి నరకం ఘోరం యావదాభూతసంప్టవమ్ 



ప్రకీర్ణా 2౨ ధికారః Rf 

తస్మాన్నిష్కాస్య తం మూఢం శాస్తోక్తం సమ్యగాచరేత్. 

యదా గచ్చేదృహిర్దారం భూమిం సమ్యక్ పరీక్షితుమ్ 

ఆపతేదంతరాయశ్ళే త్రాయళ్చిత్తంహునేద్చుధః. 

జపేచ్చ వైష్లవం వైఘ్నం శతశః పునరాచరేత్ 

దుర్దర్శనే జపేత్సొరం హునేత్స్ఫూర్యోక్తవద్బుథః. 

దుర్వాక్యేతు (శ్రుతే బ్రాహ్మం జపెత్సారస్వతం తథా 

తత్కాలే కలహే చైవ శోణితప్రస్రవే తథా. 

అగ్నిదాహాదికే చైవ వైష్ణవం సౌమ్యసంయుతమ్ 

వైప్వక్సేనం తథా సౌదర్శనం గారుడమేవ చ. 

లౌకికా 2గ్న హునేద్దాత్వా దేవం పశ్చాత్సమాచరేత్ 

భూపరీక్షణకాలే తు యది పాంసుక్షయో భవేత్. 

పూర్ణాహుతిం చ జోహుయాత్తథా మిన్దాహుతీ బుధః 

పరీక్షితా యదా భూమిః పూర్వమేవా 2న్యవర్త్మనా 

జొపాసనాగ్నిమాధాయ వ్యాహృత్యన్తం తు వైష్ణవమ్ 

జుహుయాదశశ; కుర్యాత్తతః కర్మాణి మ(న్రతః. 
టలు అతి 

వృషభస్యాంగహానౌ తు కర్షణే దోషశాన్తయే 

రౌద్రం బ్రాహ్మం చ జహుయాత్తతో 2న్యం వృషమాహరేత్. 

హలాదీనాం తు నిర్మాణే యజ్ఞవృక్షేతరై: కృతే 

తథా ప్రమాణహీనే చ జహుయాద్వైస్ణవం తథా. 

సౌమ్యం చైవ తథా 2ఒగ్నేయం ప్రాజాపత్యం చ దేఠికః 
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రజ్ఞాభేదే వారుణం చ సీతాభేదే శ్రియం తథా. 

దాత్రభేదే తు జాహుయాజ్ఞ్యేష్ణామం['త్రం విచక్షణ: 

బుషిభేదే తు వాయవ్యం క్షిణీయే వాసవం తథా 

యుగే నాగం ప్రతోదే తు యామ్యంవ్యాహృతి సంయుతమ్ 

కపాలా 2స్టితుషాంగార కేశవల్మీకఖర్చరాః.. 

దృష్టాః కర్షణకాలే చేత్తద్యపోహ్యా ౬విలంబితమ్ 
అభ్యుక్ష్య పంచగవ్యేన సౌమ్యా 2గ్నోయౌ హునేత్రమాత్ 

తత్ర చేదర్భనే హీనే శాన్తవీశా ఒనపాయినామ్ 

వైష్ణవం జహుయాత్తత్త దైవత్యం చా ఫర్భయేత్తునః. 

బీజావాపనహీనే తు జుహు యాద్దైస్లవం తథా 

సౌమ్యం. హుత్యా చ వాయవ్యం పునర్చీజాని వాపయేత్. 

గవాం నివేదనే హీనే వైష్ణవం చా 2మితం హునేత్ 

గారుడం-చక్రమంత్రం చ దశశస్తుసమాహితః. 

పలాలభారానాహృత్య గోగణేభ్యో నివేదయేత్ 

పదదేవబలౌ హీనే హునేత్తన్మంత్రపూర్వకమ్. 

వైష్ణవం బ్రాహ్మమైంద్రం చ యామ్యం వారుణమేవ చ 

కౌబేరం చ (క్రమాద్దుత్యా బలిం తత్ర సమర్పయేత్. 

(బ్రహ్మపద్మ(క్రియాహానౌ వైష్ణవబ్రాహ్మవారుణాన్ 

భూదైవత్యం చ జహుయాత్తునః కార్యం సమాచరేత్. 

దికృరిచ్చేదహీనే తు దిగ్జెవత్యం చ వైస్లవమ్ 
సౌరం చైవ పునర్హుత్వా కుర్యాద్దికాధనం తతః 

విమానార్థం యదా భూమి; ఖన్యతే త(త్ర సంభవే 



ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

శర్కరాశల్యలోష్టాదౌ వైష్ణవం |బ్రాహ్మమేవ చ 

పంచభూతాధిదైవత్యంం వ్యాహృతి శ్వ హునేత్ర్రమాత్ 

హీనే 2ధికే వా మానే తు శిలాయా ఇష్టకస్య వా. 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ హుత్యా విధివదాచరేత్ 

విపర్యాసే తు విన్యాసే ద్లైవత్యం చ వైష్ణవమ్ 

హుత్యా యథోక్తవత్కృత్వా జపేద్వేదాదికాన్మనూన్ 

రత్నన్యాసవిహీనే తు హునేత్తదధిపాన్మనూన్. 

విష్ణుసూక్తం తతో హుత్వా రత్నన్యాసం సమాచరేత్ 

గర్భన్యాసవిహీనే తు వైష్ణవం విష్ణుసూక్తకమ్. 

హుత్వా శ్రీభూమిదైవత్యం గర్భన్యాసం పునళ్ళరేత్ 

ప్రమాణహీనే ఇధికే వా కల్సితే గర్భబాజనే 

సౌరం సౌమ్యమథా 2గ్న్నోయం యజేత్కు ర్యాద్విధానత: 

నిర్మాణకాలే ద్రవ్యాణాం స్థాపనే సంకరేణవై 

విపర్యాసే చ సంప్రాప్తే వైష్ణవం జహు యా(త్రమాత్ 
తత్తత్సానాధిదైవత్యంహుత్యా విధివదాచరేత్. 

అనుక్తదేశే న్యాసే చ విష్ణుసూక్తం చ పౌరుషమ్ 

హునే(బ్చీభూమిదైవత్యం తత్తత్చానే నివేశయేత్, 

అ(ప్రమాణే శిలాయాం వా తథా మూర్దేష్టకాదిషు 

జుాహుయాన్నిష్కృతిం విద్యానాద్యేష్టకవిధానత:. 

స్టూపికీలే తదాధారే ప్రమాణపరివర్దితే 

అలాభే చోక్తదారూణాం వైష్ణవం సౌమ్యపావకే, 

భూదైవత్యం చ హుత్వా తు విధినా కారయేద్చుధః 
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విమానే నిర్మితే పశ్చాత్సుధాకర్మణ్యకల్పితే. 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ సూక్తం పౌరుషమేవ చ 

హునేేల్చీ భూమిదైవత్యం విధినా పునరారభేత్. 

ఆగ్నేయం భూమిదైవత్యం హుత్యా కార్యం సమాచరేత్ 

హీనే ధామ్నః కవాటాదౌ ధాత్రాదీన్ జహుయాచ్చ షట్. 

వైష్ణవం శ్రీమహీమం(త్రాన్ హుత్యా నిర్మాపయేత్తునః 

ప్రాకారే గోపురే హీనే దోషో భూయాన్మహత్తరః. 

వంశహానిర్షి షద్వుర్దిరర్భనాశో మహద్భయమ్ 

శాన్తే హీనే మహాపత్స్యాత్కులం చోత్సీదతి (ధ్రువమ్. 

భూతపీఠవిహీనే తు ధనధాన్యా ఒయుషాం క్షయః 

కూపారామహవిశ్చాలాపుపష్పసంచయవాటికా:. 

స్నానపానీయశాలా చ తథై వాస్టానమండపమ్ 

నృత్తగీతప్రపాశ్చైెవం మండపాదావనిర్మితే. 

సంపద్యేత మహాన్ దోషః కృతం స్వ్యాదకృతం పునః 

తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన కారయేచ్చక్తితో బుధః. 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ పౌరుషం సూక్తమేవ చ 

హుత్వా శ్రీభూమిదైవత్యం తత్తద్దెవత్యమేవ చ. 

యథోక్తం తు ప్రకుర్వీత విత్తశాత్యం న కారయేత్. 

ప్రథమేష్టకాం సమారభ్య స్టూపికీలావసానకే. 

అనుక్తానాం చ దోషాణామియం స్యాత్సర్వనిష్కృతిః 



ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

ఆలయాత్తురతో వా 2థ దక్షిణే వా మనోరమే. 

శుచౌా దేశే ప్రతిష్టాప్య పద్మాగ్నా జాహుయా(త్రమాత్ 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ పౌరుషం సూక్తమేవ చ 

హునేల్చిభూమిదై వత్యమంగహోమశ్చ హూయతే. 

స్టూవ్యాద్యుపానపర్యంతవిమానాంగాని నామతః. 

'దద్భ్యస్వ్వా'హాది జహుయా(ద్రాహ్మం రౌద్రం వినాయకమ్ 

ఆగ్నేయం దుర్గాసూక్తం చ ప్రాజాపత్యం చ హావయేత్. 

సమాపితే విమానే తు ధనలోభాదినా పునః. 

(ధ్రువబేరం వినా కృత్వా కౌతుకే స్టాపితే యది 

ఆభిచారికమేతత్స్యాద్రాజరాష్ట్రవినాశనమ్ 

తద్దోషపరిహారార్థం మహాశాన్తిం త్యహం చరేత్. . 

వైష్ణవాంశ్చ సుసంపూజ్య భోజయే(ద్రాహ్మణాన్ బహూన్ 

'క్షమ”స్వేతి నమస్కృత్య దేవదేవం తు కౌతుకమ్. 

బాలాలయే. ప్రతిష్టాప్య (ధ్రువబేరం సమాచరేత్ 

ధ్రువార్సాబేరమథ వా కృత్వా స్థాపనమాచరేత్, 

విమానస్య సమాప్తా తు మాసాదూర్ద్యం తు తత్ర వై 
(ధ్రువస్థాపనహీనే తు వైష్ణవం జహుయాత్తతః 

విష్ణుసూక్తం తథా రౌద్రమైంద్రమాగ్నేయమేవ చ 

వారుణం బార్హస్పత్యం చ శ్రీభూదైవత్యమేవ చ. 

శాన్తిం హుత్యా విధానేన దద్యాదాచార్యదక్షిణామ్ 
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252 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా(స్తే, భార్గవే 

బ్రాహ్మణాన్ భో జయిత్రైవ పూజయిత్వా తు వైప్లవాన్, ౬౨ 

ధ్రువబేరం (ప్రతిష్టాప్య విధినా సమ్యగర్భయేత్ 

ఏవం మాసద్వయే 2తీతే ద్విగుణం నిష్కృతిర్భవేత్. ౬౩ 

మాసత్రయే తు త్రిగుణమేవమావత్సరం భవేత్ 

సంవత్సరే వ్యతీతే తు దోషో భూయాన్మహత్ర్తరః. ౬౪ 

సప్తాహం తు మహాశాన్తిం హుత్యా 2బ్బా ఒగ్న ఏధానతః 

బ్రాహ్మణాన్ భోజయేత్పశ్చాద్విధినా సర్వమాచరేత్. ౬౫ 

సప్తవర్తేషు సప్తాహం (ప్రథమాది(క్రమేణ వై 

కేచిదిచ్చన్తి మునయస్పష్తాహాన్తమిదం చరేత్. ౬౬ 

అత ఊర్ష్యం కర్షణాది పునస్సంస్కారమాచరేత్ 

జలాధివాసనాత్పూర్సమంగహానా (ధ్రువస్య తు ౬౭ 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ సూక్తం పౌరుషమేవ చ 

హునేచ్చీభూమిదైవత్యం 'దద్భ్యస్వాహా'దికం తథా. ౬౮ 

ఆచార్యదక్షిణాం దద్యాద్చేరం సమ్యక్ పరీక్షయేత్ 

సంధానయోగ్యం సందధ్యాత్సునః కార్యం సమాచరేత్. కదా 

శక్తశ్ళేన్నూతనం బేరమాహృత్య తు సమాచరేత్ 

శిలాగ్రహణసంస్కారమకృత్వా శిల్సినా కృతమ్. ౭0 

బేరమాదాయ జుాహుయాచ్చాన్తిం వైష్ణవమథన్తత : 

భూమౌ పిధాయ తద్బేరం వాస్తుహోమం సమాచరేత్, ౭౧ 

పర్యగ్ని పంచగవ్యాభ్యాం బేరం సంశోధ్య యత్నత : 



ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

పరితః పూర్వవద్దత్యా బలిం దేవం సమర్శ్భ్య చ. 

పశ్చాత్సమం(త్రకం కృత్వా విధినా స్థాపయేద్బుధః 
న 

జలాధివాసనాదర్యాక్టాపనాత్సూర్వమెవ చ. 

దేవస్య దేవ్యాదినాం వా అంగహానిర్భవేద్యది 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ పౌరుషం సూక్తమేవ చ 

శ్రీసూక్తం చ మహీసూక్తం (బ్రాహ్మం రౌద్రం తథైవ చ 
మున్యోర్మంత్రమథాన్యేషాం తత్తన్మత్రం సుహూయతామ్. 

సంధానయోగ్యం సందధ్యాదయోగ్యం విధివత్త్యజేత్ 

సంధాయ వా 2న్యం చాహృత్య పునస్ట్రాపనమాచరేత్. 

శ 

స్థాపితే తు మహాబేరే మాసాదూర్ష్యమసంస్కృతే 

అబ్బా 2గ్న వైష్ణవం చైవ విష్ణుసూక్తం తథైవ చ. 

సూక్తం తు పౌరుషం హుత్వా శ్రీభూదైవత్యమేవ చ 
బ్రాహ్మం రౌద్రం పార్షదం చ హుత్యా కార్యం సమాచరేత్. 

మాసద్వయే తు ద్విగుణం (త్రిమాసే త్రిగుణం భవేత్ 

సంవత్సరాన మేవం స్యాత్తదన్తే సాపయేత్సున :. 

అతీతే ద్వాదశే వర్షే కర్షణాది పున : (క్రియా : 

శిలాసంగ్రహణాద్యన్యత్కృత్వా స్థాపనమాచరేత్, 

అథ వక్ష్యే కర్షణాదౌ పునస్సంస్కార మాచరేత్ 
తృణగుల్మలతాదీని శోధయేత్పూర్వమాలయే 

కుర్యాచ్చిలేష్టకాదారు ప్రక్షేపణవిధిం (క్రమాత్ 
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254 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా[స్ర్తే, భార్గవే 

సుధావర్ణానులేపాదీన్ సమాప్య గురురత్వరః 

ఆలయస్యోత్తరే కుర్యాద్వాస్తు హోమం యథావిధి 

పుణ్యాహం వాచయేద్విద్యాన్ పర్యగ్నిం చైవ కారయేత్ 

పంచగవ్యైస్సమభ్యుక్ష్య తతస్సంకల్ప్య కర్షణమ్ 

ఆలయాభిముఖే కృత్వా (బ్రహిభిస్ట్రండిలం బుధః 

శాన్హా 2నపాయినౌ వీశం చా 2భ్యర్భ్య చ నివేదయేత్ 

సువర్షైన హలం కృత్వా గర్భాగారాది సర్వశః. 

గృహీత్వా దక్షిణే హస్తే మంత్రై 'ర్విష్టోర్ను కా'దిభిః 

కర్షయిత్యా యథోక్షాని బీజాన్యాహృత్య దేశికః 

అభ్యుక్ష్య సోమమభ్యర్భ్య విష్ణుగాయత్రిముచ్చరన్ 

అభిమం(త్ర్య తతో బీజాన్ సోమం రాజాని ముచ్చరన్ 

సర్వత్ర వాపనం కుర్యాద్దూర్యాదీంశ్చాహరేతృృణాన్ 

ఆస్తీర్యోపర్ తాన్ఫర్వాన్ సూక్తం గౌదానికం పునః. 

ఉచ్చార్య గోగణేభ్యస్తాన్ని వేద్య చ ప్రదాపయేత్ 

ఆలయం తు సుసంశోధ్య (బ్రహ్మాదీనాం దదేద్భలిమ్. 

ద్రోజెస్తదరైర్వా పక్వా తండులైస్సఘృతం చరుమ్ 

పూర్వం తోయం తతః పుష్పం బలిం తోయం సమర్పయేత్. 

పునస్సంశోధయేద్దామ శాన్తిహో మపురస్సరమ్ 

తత్తత్సంస్కారహోమం చ హుత్యా కుర్యాత్ర్రియాస్తతః. 

ఆద్వ్యేష్టకార్థమాసాద్య కుండమౌపాసనం బుధః. 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ పౌరుషం సూక్తమేవ చ 

దగ్జావత్యం చ జుహుయాద్దేవం ధ్యాయన్ సమాహితః 
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ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

జపేద్వేదాదిమంటత్రాంస్తు సంస్పృశ్యాద్యేష్టకాస్థలమ్. 

కృత్యాన్త : పరిషేకం చ పరిషిచ్యా ఒనలం పునః 

గర్భన్యాసార్థమాగూర్య వైష్ణవం విష్ణుసూక్తకమ్. 

పురుషసూక్తం చ శ్రీసూక్తం మహీసూక్తం తథైవ చ 

దిగ్జైవత్యం చ జాహుయా'న్నాగరాజాయ'చేత్వపి. 

'సర్వరత్నేభ్య ఇత్యుక్యా 'సర్వధాతుభ్య' ఇత్యపి 

'సర్వబీజేభ్య' ఇత్వుక్యా 'సర్వలోహేభ్య' ఇత్యపి. 

'నదీభ్య : పాతాలేభ్య'శ్చ 'నాగేభో 3 జాహుయాత్తతః 

'దిగ్గజేభ్యో విష్ణవే చ స్వాహాన్తం జహుయాత్రమాత్ 

తత ఆభ్యన్తరద్యారదక్షిణస్తంభదక్షిణే 

మేదినీం తు సమ్యభ్యర్య జపేత్ఫూక్తం తు పౌరుషమ్ 

మేదిన్యాదీం స్తతో జవ్యా తత్తత్హానం స్పృశేద్చుధః 

కృత్వాన్తః పరిషేకస్తు తత్ర కార్యం సమాచరేత్ - 

నష్ట గర్భ చ హుత్సైవం సంపాద్య స్థాపయేత్సునః 

అన్యేష్టకార్థం జాహుయాద్ద్వైస్లవం విష్ణుసూక్తకమ్. 

పురుషసూక్తం చ హుత్యా తు జహుయాద్విధినా బుధః 
విమానపాలదైవత్యం జపన్ వేదాదికాన్మనూన్ 

విమానస్యోపరిష్టాత్తు స్టూపికీలాదధస్తథా. 
జపన్వై విష్ణుసూక్తం చ కుర్యాచ్చైవా ఒభిమర్శనమ్. 

(ధ్రువే ప్రమాణహీనే చ పరిస్తీర్య చ పావకమ్ 

ధ్రువస్థాపనవద్దుత్యా రత్నన్యాసోదితాన్మనూన్. 

జపేత్చాపనసూక్తం చ నవీకృత్య ప్రయత్నత : 
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256 శ్రీ, వైఖానసభగవచ్చా స్తే, భార్లవే 

కౌతుకాదీంశ్చ కృత్సైవ ప్రతిష్థాం కారయేద్భ్బుధః 

నష్ట (ధ్రువే పునః కుర్యాదుత్మృష్ట(ద్రవ్యనిరి శతమ్ 

అథ వా పూర్వవత్కృత్వా స్థాపయేద్విధినా 2 త్వరః. 

నరైర్భషైర్భృగాద్యైర్యాబేరముత్సాటితం యది 

అహీనాంగం తు సంగృహ్య శుద్ద్యర్థమధివాసయేత్. 

జలాధివాసం కృత్వా తు తత్చానే విధినా బుధః 

రత్నన్యాసం చ కృత్వైవ (ప్రతిష్టాం పునరాచరేత్. 

అన్యాలయాదపహృతమనిప్పన్న(క్రియం తథా 

శిలాబేరం యది స్యాత్రద్భూమౌ సమ్యక్ పీధాయ చ 

విధినా ఒహృత్య సంస్కారం కృత్వా స్థాపనమాచరేత్ 

శిల్సినా విధిపూర్వం తు కృతం బేరం తథా చరేత్. 

యథావిధి యథాస్తానం స్థాపితం దోషవర్జితమ్ 

బేరంన చాలయేద్యస్మాద్రాజరాష్ట్రవినాశనమ్ 8. 

తద్దోషశమనార్జాయ పద్మాగ్న జుాహుయా(త్రమాత్ 

సప్తాహం తు మహాళాన్తిం కుర్యా(ద్రాహ్మణభోజనమ్ 

దద్యాత్సువర్షం గాం భూమిం ప్రతిష్టాం పునరాచరేత్ 

అవిధిజ్ఞైరథాచార్యై:బుత్వి గ్పి;స్థాపకైస్తథా. 

స్థాపితం బేరమాజ్ఞాయ చాలయిత్వా యథావిధి 

విధిజ్జెస్టాపనం విద్వాన్ కారయేదత్వరం తథా. 

విధిజ్ఞైస్ట్రాపితం బేరమజ్ఞానాచ్చాలితం యది 

శాంతిం హుత్యావిధానేన విధిజ్ఞై:స్థాపయేత్సునః 

నదీతటాకపాథోధిప్రవాహైర్యాత్యయా 2థ వా. 

వు 

(౦౪ 

౧౦౫ 

౧౦౬ 

(౧౦ 

(00౮ 

O0౯ 

౧౧౦ 

0౧00౧ 

౧౧౨ 

౧0౧౩ 

౧౧౪ 



ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 257 

దైవాత్రుచాలితే తత్ర విమానే వా (ధ్రువే 2పి వా. ౧౧౫ 

భూమౌ పిధాయ తడ్బేరం నిర్మాయ పునరాలయమ్ 

అచలం స్టాపయేద్చేరం శా|సోకేనెవ వర్త్మనా. ౧౧౬ 

సాపాయే తు సలే తస్మిన్ సన్నికృష్టే స్టలే చరేత్ 
యథ అఅ(ఉథ 

(గ్రామాదౌ వా వివిక్తే వా (ప్రదేశే సుమనోరమే. ౧౧౭ 

విమానం సుదృఢం కృత్వా దేవమాదాయ తత్ర వై 
సర్వైశ్చ పార్ష దైర్యుక్తం సంస్టాప్య విధినా 2ర్భయేత్. ౧౧౮ 

[గ్రామాదీనామభావే తు శతదండాత్సరం తతః 

విమానం విస్శృతే దేశే కృత్యా సంస్థాప్య చార్భయేత్. ౧౧౯ 

రాజారా(ప్టాన్తరం జిత్వా బేరమాహృత్య యత్నతః 

స్వరాడ్ర్రై స్టాపితుం చేచ్చేద్యది (గ్రామం విధాయ చ. ౧౨౦ 

తద్యాస్య్యంగాలయే బేరం విధినా స్టాష్య చార్భయేత్ 

అపౌరుషాలయాభ్యాశే విమానం పౌరుషం యది. ౧౨౧ 

కర్తుమిచ్చేత్తదా కుర్యాత్తత్రాకారాన్తరే పునః 

భూశుద్ద్యాదిన్వినా కృత్యా ప్రాకారం (ప్రతిమాదికమ్. ౧౨౨ 

ప్రతిష్టాప్యా 2ర్భయేత్తస్య మూలస్టానా ఒర్భనం ఫలమ్ 

ప్రమాదాదథవా దైవా దాలయే స్నపనాలయే. ౧౨౩ 

ఆస్థానమండపే పాకస్థాన ప్రాకారయోరపి 

గోపురేస్నానపానియశాలాదౌ వహ్నిదూపితే ౧౨౪ 

మహావాతహతే' ఒకస్మాదశన్యాదిహతే తథా 
పారమాత్మికమబ్దా 2గ్నావీంకారాదీం స్తథా హునేత్, ౧౨౫ 

విచ్చిన్నం మిందాహుతీ చైవ ఆగ్నేయం వ్యాహృతీస్తథా 
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పునరన్యన్నవం కృత్వా ప్రతిష్థాం కారయేత్కమాత్. 

శిలాగ్రహణ కాలే వా తదా దారు[గ్రహే 2పి చ 

క్రియాహీనే విపర్వాసే వైష్ణవం విష్ణుసూక్తకమ్. 

మిన్హాహుతీ చ విచ్చిన్నం వ్యాహృత్యన్తం హునేద్బుధ : 

ద్యార స్తంభే భువంగాదౌ హినే మానే 2 గ్నిదూపితే. 

జీర్లే వా కృమిదష్టే వా 2నుపయుక్తం త్యజేద్భుధ : 
అన్యమాహృత్య విధినా సంయోజ్యైవ చ పూర్వవత్ 

నిత్యాగ్న వైష్ణవం సౌమ్యమాగ్నేయం శాన్తిమాచరేత్ 

గర్భన్యాసార్థమథ వా పీఠన్యాసార్థమేవ వా. 

రత్నానామప్యలాభే తు సువర్షం తత్ర నిక్షిపేత్ 

విష్ణుసూక్తం తు జహుయా(త్రాయళ్ళ్చితం తు తద్భవేత్. 

ధాతూనాం పారదం (ప్రోక్రమలాభ(ప్రణిధిస్తు తత్ 

పారదం తత్ర నిక్షిప్య బ్రాహ్మం రౌద్రం చ నిష్కృతి :. 

యవా బీజప్రతినిధిర్ముద్దాన్యా తత్ర నిక్షిపేత్ 

వాయవ్యం వైష్ణవం చేతి జహుయాత్తత్ర నిష్కృతి 2 

ధ్రువబేరస్య నిర్మాణే శూల(గ్రహణకర్శణి 

స్థాపనే వా విపర్యాసే బ్రాహ్మం రౌద్రం చ వైష్ణవమ్. 

వాహృత్య న్రం చ హుత్చైవ విధినా యోజయేత్తున ; 
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అప్రమాణే విమానే తు బేరం మానవివర్ణితమ్. 

అజ్ఞానాత్ స్థాపితం చేత్తద్రాజరాష్ట్ర వినాశకృత్ 
[oy థి జాని © 

తద్గోషశమనార్థం చ మహాశాన్తిం హునేద్బుధః. 

తద్విమానం చ తద్చేరం స్థాపయేద్విధివత్సునః 

తత్తద్సేరోక్తకూలానాం ప్రమాణం యది హీయతే. 

పూర్ణం కృత్వా వైష్ణవం చ పౌరుషం సూక్తమేవ చ 

'దద్భ్యస్సా' హేత్యంగ హోమం హుత్యా తు స్థాపయేత్సునః. 

స్నేహచూర్లకషాయాదాౌ హీనే యోగవిపర్యయే 
రజ్ఞాబంధాష్ట్రబన్గాదౌ శర్కరాలేపనే, తథా 

తథా మృదాలేపనే చ పటాచ్చాదనకర్మణి 

భూషాదౌ (క్రమహీనే వా వర్ణాదీనాం వ్యతి(క్రమే 

వైష్ణవం బ్రాహ్మరౌదద్రా గ్ని మహాభూతాధిపాం స్తథా 

ప్రాజాపత్యం వ్యాహృతీశ్చ హుత్వా విధివదాచరేత్ 

మహాబేరం చార్దచిత్రం మృణ్మయం నైవ కారయేత్ 

సౌవర్లం రాజతం తా(మం శైలం దారవమేవ వా. 

రత్నజం వార్హచి(త్రస్తు కుర్యాద్చేరం సలక్షణమ్. 

కృత్రిమేణాప్యనుక్తేన వర్లేనాలేపితం పునః 

బేరం (ప్రక్షాళ్య నిర్యాసవారిణా పరిమార్ద్య చ 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ హుత్వాబ్దాగ్నా జయాదికాన్, 

పశ్చాద్యధోక్తవర్లేన యథార్హమనులేపయేత్ 

(ధ్రువబేరం సుధాయుక్త మిష్టకాకల్సితం తథా 

దుష్టద్రవ్యకృతం వా 2థ స్తాపితం చా 2భిచారికమ్ 
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తచ్చీఘ్రమపహామైవ పద్మాగ్నా వైష్ణవం తథా 

విష్ణుసూక్తం పౌరుషం చ శ్రీభూదైవత్యమేవ చ 
యద్దేవాదీం స్తథా (బ్రాహ్మరౌ(ద్రపావకవారుణాన్. 

సర్వదైవత్యమం(త్రాంశ్చ పారమాత్మికమేవ చ 

మహాశాన్తిం చ హుత్సైతాం సర్వదోషవినాశినిమ్. 

పశ్చాత్సంస్కృత్య విధివద్చేరం సంస్థాప్య చార్భయేత్ 

వృత్త లోహా ఒరకూటాద్యైరనుక్షద్రవ్యసంభవైః 

నిర్మితం కౌతుకం బేరమభిచారాయ కల్పతే 

తద్దోషశాన్యై పద్మా ఒగ్నా మహాశాన్తిం సమాచరేత్ 

బేరం సలక్షణం కృత్వా విధినా స్థాపయేత్సునః 

కౌతుకం స్థితమాసీనమథ వా కారయేద్చుధః 

శయానం నాచరేదార్దం యథా 2వస్టితమర్భయేత్ 

నిర్దుష్ట కౌతుకాదౌ తు పూజ్యమానేతు విగ్రహ. 

నైవ ప్రవేశయేద్చేరము తృష్ట ద్రవ్యకల్సి తమ్ 
నికృష్ణద్రవ్యజం చాపి పూజ్యమానం న సంత్యజేత్ 

అర్భ్యమానే కౌతుకౌదౌ విరూపే వర్షవర్దితే 

యుక్తే వా రుర్దర్తాద్యైశ్ళ ధ్రువే శక్తిం సమర్స్య చ. 

నవీకృత్య పునర్చింబం సంశోధ్య స్థాపయేత్సునః 

కౌతుకం చేదర్శ్యమానం దైవా(ద్రాజాదిభిర్హృతే. 

తద్దేశశుద్దిం కృత్వైవ మహాశాన్తిం పురోదితామ్ 
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కృత్వా న్యస్యాత్ర రత్నం వా సువర్లం కూర్చమేవ వా 

'ధ్రువాద్యా హృదయాదర్క మండలాద్యా విధానతః 

దేవమావాహ్య తత్కాలే పశ్చాద్బేరం యథావిధి 

పూర్వదద్రవ్యేణ వోత్కృష్టద్రవ్యేణాపి ప్రకల్పయేత్ 

కాలాపేక్షామకృత్సైవ ప్రతిష్థాం పూర్వవచ్చరేత్. 

మధూచ్చిష్ట క్రియాహీనం బేరమాదాయ వైష్ణవమ్ 

శాన్తిం హుత్యా రౌద్రసౌరపావకాన్ పునరాచరేత్ 

అన్యాలయే స్థాపితం తు (ధ్రువం కౌతుకమేవ వా 

అన్యాలయే స్థాపయేచ్చేన్మహాశాన్తిం హునేద్బుధః 

వైప్లవాంస్త్తు సుసంపూజ్య' (బాహ జాన్ భోజయేద్బహు 

తత్తత్హానే తు విధినా సంస్థాప్యార్బన మాచరేత్. 

గ్రామాదీనామాలయస్య నాశే బేరం తు తద్గతమ్ 

అన్యసి ్యన్నాలయే స్టాప్య యథార్హ ౦తు సమర్భయేత్. 

కృతే తు పీఠసంఘాతే బేరే త్వవనతే (క్రమాత్ 

దక్షిణాది భవేన్సృత్యురర్థనాశో 2భివర్హనమ్. 

పుత్రహానిస్తుందభేదే ధాన్యానాం తు వినాశనమ్ 

ఉరళ్ళి(ద్రే ఒర్ధసాళళ్ళ కృశే కార్యం భజేన్నరః 

'స్టూలే చ మహతివ్యాధిర్షీ ర్హే ఒనాయుష్యమేవ చ 
హ్రస్వే ఒదుర్భిక్షమాప్నోతి న్యూనా 2ధిక్యసముద్భవే. 

అన్యేష్వంగేషు హానిస్వ్యాచ్చా[స్తోక్తం సమ్యగాచరేత్. 
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262 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా(స్తే, భార్లవే 
(ధ్రువస్య స్టాపనాదర్యాక్ (ప్రాక్రృతిష్టావిధేస్తథా ౧౬౬ 

అను క్రనిష్ఫృతిం వక్ష్యే కాపిలేన ఘృతేన వై 
పద్మా ఇగ్న వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం సూక్తం చ పౌరుషమ్. ౧౬౭ 

శ్రీభూదైవత్యమంత్రాంశృ జహుయాద్యాహృతీర్చుధః 

తత్తర్కర్మపునః కుర్యాదన్యథా నిష్ఫలం భవేత్. ౧౬౮ 

ఇతి శ్రీవైఖానసే భగవచ్చా(స్త్రే భృగుప్రోక్రాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణా 2ధికారే షడ్వింశో 2ధ్యాయ :. 

అథ సప్తవింశో 2 ధ్వ్యాయ 2. 

ప్రాయశ్చిత్తమ్ 

ఆచార్యస్యర్థిజాం చైవ పూజకస్య విశేషతః 

యథోక్తవరణే హీనే శాన్తిం కుర్యాద్యథావిధి ౧ 

అబ్బా ఇఒగ్నె తు మహాశాన్తిం దశవారం హునేత్తతః 

యథోక్తం వరణం కృత్యా పశ్చాత్కర్మ సమాచరేత్, ౨ 

అంకురార్పణ కాలే తు బ్రహ్మాదీనామధా 2ర్భనే 

హవిర్నివేదనే వా 2పి హీనే శాన్తిం సమాచరేత్ 3 

తద్దెవత్యం వైష్ణవం చ హుత్వా 2భ్యర్భ్య నివేదయేత్ 

అంకురార్వణహీనే తు వైష్ణవం విష్ణుసూక్తకమ్. w 

పురుషసూక్తం చ (బ్రాహ్మం చ వ్యాహృతీళ్ళ హునేత్తథా 

పునరప్యంకురాన్ కృత్వా పశ్చాత్కార్యం సమాచరేత్. x 

కృత్వా 20కురార్పణం పశ్ళాన్నాచరేత్కర్మ చేత్తత : 

రాజరాష్ట్ర వినాశస్స్యాన్మహాశాన్తిం సమాచరేత్ ౬ 

'క్షమి స్వేతి ప్రణమ్యైవ పునరంకురమాచరేత్ 



ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

అక్ష్యున్మేషాత్తు పూర్వం చేత్సీఠసంఘాతకర్మణి. 

అలాభే చైవ రత్నానాం వైష్ణవం విష్ణుసూక్తకమ్ 

సూక్తం తు పౌరుషం (బ్రాహ్మం సౌమ్యం చైవ తు వ్యాహృతిః 

హుత్యా సువర్ణం బహుశ స్తత్రత్హానే వినిక్షిపేత్ 
అక్ష్యున్మేషణకాలే తు గవాదినామసంభవే. 

దర్శనద్రవ్యరూపాణాం యథాలాభం ప్రగృహ్య చ 

తత్తద్దవ్యాధిదైవత్యం వైష్ణవం జూాహుయా(త్ర్రమాత్. 

తత్తద్రవ్యం చ సంపాద్య విధివద్దర్శయేత్తున : 

అక్షున్మేషణహీనే వా రాహుసౌరోదయే ఒథ వా 

అన్హకే చైవ నక్షత్రే కృతే చైవాక్షిమోచనే 

సర్వనాశో భవేత్తస్మాద్వైప్లవం విష్ణుసూక్తకమ్. 

నవగ్రహాదిమంత్రాంళ్ళ హుత్వా 2క్ష్యున్మిలనం చరేత్ 

పంచగవ్యాదిషు దద్రవ్యేష్వధివాసే వివర్ణితే. 

హుత్వా వైష్ణవమార్షంచ విష్ణుసూక్తం తథైవచ 

జలాధివాసం త్రియహమేకాహం వాపి కారయేత్. 

యజ్ఞాలయే మహావేద్యాం కృతాయామ(ప్రమాణతః 

అన్యదేశకృతాయాం వా విహీనాయాం చ శోభ నై: 

తత్తద్దేశాధిదైవత్యం వైష్ణవం విష్ణుసూక్తకమ్ 

శ్రీభూదైవత్యం చ హుత్సైవ యథోక్తం పునరాచరేత్. 

(ధువబేరా 2క్షిమోక్షాన్సే యది బేరం న శోధయేత్ 

విపరీతే 2పి వా హుత్వా వైష్ణవం విష్ణుసూక్తకమ్ 

పురుషసూక్తం రౌద్రమార్షం వారుణం చ పునశ్చరేత్ 
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264 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

అగ్నికుండాన్యవిధినా కృతాన్యాలక్ష్య సత్వరమ్. 

(బ్రాహ్మం సౌమ్యమథా ఒగ్నేయం విధినా కారయేత్తతః 

అప్రమాణేషు కూర్చాదిష్యాజ్యపా(త్ర (స్రువాదిషు. 

మిందాహుతి చ సావిత్రం వ్యాహృతీశ్చ హునేద్బుధః 

పంచాగ్నిషు యథాస్తానం ప్రోక్షణోల్లేఖనే కృతే, 

మధితా 2.గ్నావలాభే తు ప్రాప్య చాచార్యమందిరమ్ 

అథ వా (్రోత్రియాగారాదాహృత్యాగ్నిం సమాచరేత్. 

నిధాయ గార్హపత్యే 2ఒగ్ని మాఘారం జహుయాద్చుధః 
వైష్ణవం భూమిదైవత్య మాగ్నేయం చ హునేత్కమాత్. 

తమగ్నిం వర్దయిత్యా తు దక్షిణాగ్నా ప్రణీయ చ 

తత ఆహవనీయాగ్నావావసభ్యే తతః పరమ్. 

సభ్యే పద్మానలే చైవం (క్రమాత్రణయనం చరేత్ 

విపరీతే ప్రణయనేతత్తన్మం(త్రవివర్షితే. 

వైష్ణవం పావకం బ్రాహ్మం సౌమ్యం హుత్వా పునశ్ళరేత్ 

తత్తదన్నిషు చాఘారాత్సూర్యం తేషామథాన్తరా. 

నగచ్చేద్యది గచ్చేత్తు తత్తద్దిక్సాలదైవతమ్ 

వైష్ణవం పావకం చేతి ప్రాయళ్ళిత్తం హునేత్కమాత్ 

(ఉత్సన్నే మధితా 2గ్న తు శాన్తే తత్ర ప్రమాదతః 

ఆదౌ ప్రణయనాదర్యాగథ వాగ్నిషు సర్వశః 

శాన్తిం యథోదితాం కుర్యాదగ్ని సూక్తం సహస్రశః) 

తండులై రేకజాతీయెర్డిప్రసైః: పాచయేచ్చరుమ్ 
వ్ యా యై 

గవ్యం చ నవనీతం చ లౌకికా ఒనలసంస్కృతమ్. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

సంస్కారకాలే సంస్కుర్యాత్తదగ్నిం మంత్రవత్తదా 

ఆజ్యస్థాల్యామథ చరౌ మక్షి కాది ; పతేద్యది. 

తద్వ్యపోహ్యాన్యదాదాయ (ప్రాజాపత్యం చ పావకమ్ 

వైష్ణవం చ హునేదాజ్యే త్వలజ్జై నూతనే పునః. 

వ్యపోహ్య దోషం తం దరె రుద్దీప్యోత్సూయ చాచరేత్ 

ఆఘారితే 2గ్నౌ నష్టే తు “అయం తే యోని' ముచ్చరన్. 

ఆరోపయేచ్చ సమిధం తద్భస్మని యథార్హృత : 

'ఉద్బుద్ద్వ' స్వేతి నిక్షిప్య విధినా లౌకికే ఒనలే. 

విచ్చిన్నం మిందాహుతీ చ వైష్ణవం వ్యాహృతీర్యజేత్ 

పరిస్తరాదిద్రవ్యాణాం దాహే భేదే ఒథ నాశనే 

పునస్తత్రచ్చ సంయోజ్య మహావ్యాహృతిపూర్వకమ్ 

అగ్నేయం మిందాహుతీ చ వైష్ణవం చ హునేద్చుధ : 

పాత్రే 2నుక్తే స్రువం పాత్రం గృహ్హీయాద్దోమకర్మణి 

హవిర్విశేషే ఒనుక్తేతు ఘృతం వా సఘృతం చరు. 

ద్రవ్యే ప్రమాణహీనే తు కాపిలేన ఘృతేన వై 

వైష్ణవం వింశతిర్హుత్వా పశ్చాత్కార్యం సమాచరేత్. 

ప్రాయశ్చిత్తా ఒనలే 2నుక్తే ఛుల్చ్యాం నిత్యానలే 2పి వా 

క్రియాహీనే విపర్యాసే మంత్రాణాం సంకరే 2పి వా. 

వైష్ణవం వ్యాహృతీశ్చైవ వ్యాహృత్యన్తం హునేత్కమాత్ 

పుణ్యాహహీనే పుణ్యాహమంత్రాన్ ద్వాదశో జపేత్. 

వాస్తుహోమవిహీనే తు తన్మంతత్రాన్ దశశో హునేత్ 

'ప్రాయళ్ళిత్తవిశేషే యద్యనుక్తే వైష్ణవం తతః. 
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266 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

విష్ణుసూక్తం పౌరుషం చ సూక్తం హుత్యా సమాచరేత్ 

రత్న(ప్రతినిధి రుక్కం ధాతూనాం పారదం తథా. 

బిజానాం చ యవాః ప్రోక్తా పూర్యాలాభే పరస్స్మృతః 

రత్నానాం (ప్రణిధిం గృహ్య వైష్ణవం విష్ణుసూక్తకమ్. 

దిగ్గెవత్యం వైష్ణవం చ ధాతూనామథ తత్పరమ్ 

బీజానాం ప్రణిధిం గృహ్య వాయవ్యం వైష్ణవం తథా. 

హునే ద్వింశతివారం తు ప్రత్యేకం దోషశాన్తయే 

వస్తే లక్షణహీనే వా యుక్తే ఛేదాదినా తతః. 

తత్త్యక్యాన్యం సమాహృత్య శ్రీదైవత్యం చ వైష్ణవమ్ 

అండజాదిష్వలబ్దేషు వస్త్రం ప్రత్వేకమాహరేత్. 

వైష్ణవం శ్రీ భూదైవత్యం హుత్వా కార్యం సమాచరేత్ 

ప్రమాణహీనేషు పునస్తోరణాదిషు చా ఒత్వరః 

పృథగ్వ్యారాధిదైవత్యం జుహుయాద్వింశతిం బుధః 

దర్భరజ్ఞాం విీహీనాయాం హునేదార్షం చ వైష్లవమ్. 

కుంభే ప్రమాణహీనే వా దోషయుక్తే 2పి వా తథా 

వ(స్తాభ్యాం వర్ల చిహ్నైశ్చ హీనే నా ఒఇత్రవసేద్ధరి.:. 

యత్నేన తాని నిక్షిప్య వైష్ణవం విష్ణుసూక్తకమ్ 

పురుషసూక్తం చ బ్రాహ్మం చ మునిమంత్రాంశ్చ పావకమ్. 

జుూహుయాద్దశకృత్వస్తు విప్రాణాం భోజనం చరేత్ 

ఆచార్య దక్షిణాందద్యాత్సఫలం భవతి (ధ్రువమ్. 

భిన్నే తు సాధితే కుంభే వైష్ణవం విష్ణుసూక్తకమ్ 

పురుషసూక్తం (బ్రాహ్మమై(నమాగ్నేయం చార్జ మేవ చ. 
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హుత్వా వింశతికృత్యస్తు దద్యాదాచార్య దక్షిణామ్ 

బ్రాహ్మణాన్ భోజయిత్సైవ సంపూజ్వైవ చ వైష్ణవాన్. ౫ం 

అన్యత్కుంభం సమాహృత్య పూర్వ వత్సాధయెద్చుధ ; 

సృష్టి తు సాధితే కుంభే పతితై ః కుక్కుటాదిభి :. ౫౧ 

తద్వపోహ్యాన్యదాదాయ పూర్వవత్సాధయేత్తథా 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ పురుషసూక్తం తథైవ చ. ౫౨ 

బ్రాహ్మం సౌరమథా జ 'యమషాధికశతం యజేత్ 
ఆచార్యదక్షిణాం దద్యాద్దైస్లవాన్ పూజయేద్విధిః. x3 

స్పర్శదుష్టే తథా బేరే న్నపనం శాస్త్రతశ్ళరేత్ 

పూర్యోక్తాం నిష్కృతిం కృత్వా పశ్చాత్కార్యం సమాచరేత్. ౫౪ 

స్రువాదీనామలాభే తు (స్రువేణైవ హునేద్దవి : 

శృకుక్కుటాద్యైస్సంస్పుప్టై కుండే తం తం వ్యపోహ్య చ. 2౫ 

కుండం తు పూర్వవత్కృత్యా కృత్యా 2 ఘారం యథావిధి 

ఆగ్నేయం వైష్ణవం పంచవారుణం మూలహోమకమ్. x౬ 

శతశో జహుయాత్కు ర్యాద్రాహ్మణానాం చ భోజనమ్ 
అలాభే సమిధాం గృహ్య పాలాశీర్య్వటసంభవా :. x౭ 

ఆగ్నేయం వైష్ణవం బ్రాహ్మం హుత్వాకార్యం సమాచరేత్ 

దర్భాన్ కుశాన్వా సమిధో మాసాతీతాన్ ప్రగృహ్య చ. ౫౮ 

వారుణం వైష్ణవం బ్రాహ్మం సౌమ్యమాగ్నేయ మేవ చ 

ఆదిత్యం జహుయాచ్చైవ దోషశాన్తిర్భవేత్తథా. ౫౯ా 

దధి క్షీరం గృహీతం చేదాజ్యం మాహిషమేవ వా 

వైష్ణవం బ్రాహ్మమాగ్నేయం సౌరం చ వ్యాహృతీర్చునేత్. ౬౦ 
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అనుక్తదేశాదానీతా మృదో వా వాలుకా స్తథా 

అగ్నికుండార్హమాహృత్య వారుణం వైష్ణవం హునేత్. 

అరం సధూమం దుర్గంధం లేపయుక్తం సకంటకమ్ 

జంతుయుక్తం క్షి పేద్వహ్నావింధనం తత్సరిత్వజేత్, 

అన్య త్తుక్షిష్య చాగ్నేయం వైష్ణవం వ్యాహృతీర్షునేత్ 

వస్తాది(ద్రవ్యే దర్భేషు ప్రపాయాం కూట ఏవ వా. 

దగ్హాయా మన్నినా (బ్రాహ్మం వైష్ణవం సౌరమేవ చ 

ఆగ్నేయం వైష్ణవమితిప్రత్యేకం దశశో హునేత్. 

కలశన్యాసరచనావిపర్యాసే తు వైసష్ణవమ్ 

పంక్తీశదైవత్యం చ హునేత్తతశ్ళాస్త్ర వదాచరేత్. 

స్నపనేతు విపర్యాసే బేరస్య జహుయాద్చుధ : 

పంచవారుణమం(త్రాంశృ వైష్ణవం చ యథాఎరి. 

శయనే చేద్విపర్యాసో వైష్ణవం శ్రీమహీమనూన్ 

కలశస్నానశయనే ప్రత్యేకం దశశో హునేత్. 

హీనే వా విపరీతే వా తత హొత్రప్రశంసనే 

బ్రాహ్మం మునిం(ద్రమం(త్రాంశ్ళ హు నేత్సారిషదామపి. 

ఆవాహనాదావర్సాయాం విపరీతే వివర్ణితే 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ బ్రాహ్మం రౌద్రం హునేద్దశ. 

సర్వేషాముక్తహోమానాం విపరీతే వివర్ణితే 
పద్మాగ్నా వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం సూక్తం చ పౌరుషమ్. 

శయానముద్దరేద్దేవమకాలే చౌ 2ప్యమ।న్తకమ్ 

హుత్యా శ్రీ భూమిదైవత్యం చతుష్కృత్వన్తు శాయయేత్. 
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వానే చా ఒధ్యయనే సారస్వతమష్థాధికం శతమ్ 

ప్రాయళ్ళిత్తం చ హుత్సైవ యథాశాస్త్రం సమాచరేత్. 

యథాలాభం చ గృహ్హాయాదలాభే షోడశర్షిజామ్ 

తంత్రేణ కారయేత్పర్వమేష శాస్త్ర విధిస్సృతః 

ప్రతిష్ణాయాముత్సవేవా తథాన్యచ్చుభకర్మణి 

కుర్వతాం తు పురశ్ళర్యామాచార్యస్యర్థిజాం తథా. 

ఆస్నానాద్దిక్షితానాం తు నా 2ఒశౌచః ఫరికీర్తితః 

మోహాదనుష్టితాశౌచాః పతన్తి నరకే 2.శుచా. 

గృహ్లీయా తృంస్కృతాంస్తాన్నా పునరన్యానథా 2బవా 

ఆచార్య స్ట్రాపకాదీంస్తు భర్భనాదికమాచరన్, 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ సూక్తం పౌరుషమేవ చ 

బ్రాహ్మం సారస్వతం హుత్వా తాననుజ్ఞాప్య చా ఒవరేత్. 

ఆచార్యదక్షిణాకాలే 2తీతే హుత్వాతు వైష్ణవమ్ 

మునిమం('త్రంచ జుహుయాత్పృథగప్టోత్తరం శతమ్. 

యథోక్తదక్షిణాం దద్యాదర్ధలోభం న కారయేత్ 

బ్రాహ్మాణానామన్నదానే విహీనే శాన్తిమాచరేత్, 

త్రియహం తు మహాశాన్తి స్తద్దోషవినివారిణీ 

హన్య్యల్పదక్షిణో యాగ : ఫలం దద్యాత్పదక్షిణ :. 

యజ్ఞస్య దక్షిణా జీవ స్తస్మాద్యత్నేన పాలయేత్ 

ఇయం తాత్క్మాలికీజ్ఞేయా భూమిమగగ్రే ప్రదాపయేత్. 
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అర్భకస్యార్భనార్థం చ కుటుంబార్థం విశేషథ : 

భూమిభోగమకల్స్యెవ మహాశాన్తిం సమాచరేత్. 

అసంకల్పితవృత్తిస్తు దేవావాసో న వర్షతే 

అర్భకః ప్రణిధిర్యసా గదొబ్ష్ రాష్ట్రస్య కల్పతే. 

తస్సాత్యమాహితః కుర్యాద్యథా పూజా న లుప్యతే 

ఆపద్యపి చ కష్టాయాం పూజామేతాం న లోపయేత్. 

యదై వ లుప్యతే పూజా యేన కేనా 2పి హేతునా 

అగ్రే 2ర్భకమియాద్దుష ఆర్ష మేషో 2పరాధ్యతి. 

తస్మాద్దాయేన భూమ్యాది స్థిరదానేన సాదరమ్ 

రూఢాధికార ఏవాగ్షే ప్రవర్తేతా ఒర్భనే 2 రృకః 

యసా గదర్భనహీనే తు రాజరా|ష్టాదిసంక్షయ:ః 

తద్దామవాసినస్తస్మా (ద్రాజా రాష్ట్రగతా అపి. 

భగవత్పూజనాహేతోరుపకుర్యుః ప్రయత్నతః 

ఆ(ర్రాపరాధో భవతి యసా ఇద్దోపేసు పూజకః. 

తం వృత్తికర్శితం దృష్ట్వా రాజా చ (గామవాసినః 

సుఖితం తం తథా కుర్యుర్యథా దేవస్తథార్భకః. 

తద్వాత్తమధికాం చాపి న శంకేయురసూయవః 

యథార్హముపయుంజీరన్ స్వశక్తిం తత్సుఖాయ వై. 

ప్రతిష్టాన్తే తు విధివదర్భకే త్వప్రకల్పితే 

ఆసురీ సా భవేదర్చా కర్తా నైవాప్న యాత్సలమ్. 

దేవేన సార్థముద్దిష్టం యత్కులం పూజకస్య తు 

తదితిక్రమ్య పూజాం తు కారయేదితరేణ చేత్ 
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రౌరవం నరకం యాతి కర్తా కారయితా చ యః 

తస్మా త్సర్వ ప్రయత్నేన శాస్తోక్తం పరిపాలయేత్. 

శః కార్యమద్య కుర్వీత పూర్వాహ్హే చాపరాహ్లికమ్ 

న హి ప్రతీక్షతే మృత్యుః కర్తవ్యో ధర్మసం[గ్రహః. 

న త్య క్రవిభవో జాతు భవేచ్చ విభవే సతి 

యథాశక్తి ప్రకుర్వీత విభవాంశ్ళ న లోభయేత్. 

అలాభే కౌతుకాదినాం సువర్లం న్యస్య వైష్ణవమ్ 

విష్ణుసూక్తం నృసూక్తం చ వాయవ్యం దిగధీశ్యరమ్. 

సభ్యే 2న్త హోమహీనే తు వైష్ణవం పావకం తథా 
వ్యాహృతీశ్చ హునేద్విద్యాన్ దశకృత్వస్సమాహితః 

అగ్నిగ్రహణహినే తు హుత్యా పూర్యోక్తనిషృతిమ్ 

శ్రోత్రియావసథాదగ్ని మాహృత్యా 2ఘారపూర్వకమ్. 

నిత్వహోమం చ జుహుయాత్తతః ప్రభృతి చాచరేత్ 

'ధ్రువాదావాహయెద్యస్మాత్కొాతుకాది చతుర్షపి. 

ప్రమాదాత్కుంభతీర్ణేన తేషామావాహనే కృతే 

'ఇషే త్వే' త్యాదినా స్నాప్య శీఘ్రం శుద్దేన వారిణా. 

అనుమాన్య చ దేవేశం వైష్ణవం విష్ణుసూక్తకమ్ 

జూహుయాత్సౌరుషంసూక్తం (ధ్రువాదావాహయేత్సున :. 

అథనిత్యార్భనాయాన్లు ప్రాయళ్ళిత్తం |ప్రవక్ష్యతే 

సూర్యోదయాచ్చ మధ్యాహ్నాత్స్ఫూర్వ మస్తమయాదపి 
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కవాటోద్దాటనే హీనే నిత్యా ఒగ్నా వా మహానసే 

వైష్ణవం ధాత్రాధిదైవత్యం హుత్వా దౌవారికం తథా ౧౦౩ 

శ్రీఘ్రముద్దాటయేద్దారం దేవదేవం ప్రణమ్య చ 

అమం(త్రకమథాన్వైర్యా కవాటోద్దాటనే కృతే. ౧౦౪ 

పూర్యోక్తం జహుయాచ్చాన్తిం జపేద్దాదశసూక్తకమ్ 

మార్దనాదిషు హీనేషు నిర్మాల్యేచా 2ప్య శోధితే. ౧౦౫ 

వైష్ణవం వారుణం హుత్యా వాయవ్యం శాన్తమెవ చ 

యథావత్కారయేత్సర్వం మంతత్రేజణైవ పునర్లురు : ౧౦౬ 

ద్రవ్యప్రతినిధిస్తోయమలాభే తేన చా చరేత్ 
దేవస్య స్నపనే హీనే వైష్ణవం వారుణం హునేత్ ౧౦౭ 

'ఆపో హి' ష్టాదిభిర్మం[తై స్నాపయే న్నిషృతిర్భవేత్ 

పశ్నాన్నిత్యం ప్రకుర్వీత స్నానం నిత్యార్భనోదితమ్. ౧౦౮ 

అశక్తాస్నాపనే (ప్రోక్ష్య మం(త్రేణ కుశవారిభి : 

వ(స్తాదింశ్చ వ్యపోహ్యైవ ధౌతవస్త్రం సమర్పయేత్. ౧౦౯ 

నిత్యం స్నానమశక్యం చేద్విష్టుపంచదినేషు వై 

స్నాపయేద్దేవదేవేశమితి కేచిద్వదన్తి హి. ౧౧౦ 

ధ్రువపీరే తు నిర్మాల్యం సంశోధ్య పునరేవ చ 

పుష్పన్యాసం ప్రకుర్వీత (ధ్రువే నిత్యార్భనం భవేత్. ౧౧౧ 

పుష్పన్యాసం వినాకుర్యాత్కొతుకన్యార్భనం యది 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ పురుష సూక్తం తథైవ చ ౧౧౨ 

హుత్వా చ విష్ణుగాయ।త్రీం పుష్పన్యాసం (క్రమాచ్చరేత్ 

సంబంధ కూర్చహీనేతు వైష్ణవం మునిమం(త్రకమ్ ౧౧౩ 



ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

హుత్వా సన్న్యస్య కూర్చం తు పశ్చాత్కార్యం సమాచరేత్ 

ధాత్రాద్యర్భనహినే తు తద్దెవత్యం సవైష్టవమ్ 

హుత్యార్భయే ద్దాత్సముఖాన్ తథా పరిషదః క్రమాత్ 

ఉపచారవిపర్యాసే 'క్షమ' స్వేతి ప్రణమ్య చ 

అనుమాన్యార్భయే ద్దేవం హీనే చైవ తు షోగ్రహే 

తద్దేవతామనుం జప్త్వా వైష్ణవం చ విశేషతః 

పునస్తదుపచారాది పూజయే తృర్వవి[గ్రహైః 

ఉక్తద్రవ్యే ప్వలబ్దేషు పుష్పం తోయమథా 2క్షతమ్ 

గృహీత్యా చైవ తత్సర్వం ధ్యాత్వా దేవం సమర్భయేత్ 

అర్ఫాకాలే 2న్యకాలె వాస్వయం వా మూషికాదిభిః. 

మరుతా వా2పి విచ్చిన్న మజ(స్రం దీపమాదరాత్ 

ద్విగుణం తు సముద్దీప్య సౌరం రౌద్రం చ పావకమ్. 

వైష్ణవం చ తథా హుత్యా పునరర్భనమాచరేత్ 

తత్కాలే సర్వదిపానాం నా శే దోషో మహత్తరః 

దేవం శుద్దోదకైస్నాప్య కుశోదైరభిషిచ్య చ 

పూర్యోక్తాం నిషృతిం హుత్యా ద్విగుణం తు నివేదయేత్. 

బహుదిపేషు చై కస్మిన్నష్టై తేన న దుష్యతి 

మంత్రాణాం స్థలనే మూర్త్యా ప్రణవేన సహాచరేత్ 

అర్సాకాలే యవనికాహీనే చైవ (ప్రజాపతిమ్ 

వైష్ణవం చైవ హుత్యా తు పటం కృత్వా ఒర్భయేత్తున :. 

వేదదూషక పాషండ పాపరోగాన్నితైర్దనై : 

ప్రతిలో మాదిభిర్ల్మే చ్చైర న్యజాతిభిరేవ చ. 
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తత్కాలే దర్శనే హుత్వా వైష్ణవం బ్రాహ్మ మేవ చ 

రౌద్రం చ పావకం హుత్యా వ్యాహృతీశ్ళ తతో 2.ర్బయేత్, 

యది చావరణాద్భాహ్యా పంచాశద్దండకాన్తరే 

మనుష్యాణాం మృతిస్స్యాత్తదుద్దృత్వై వార్భయేద్దరిమ్. 

నైవార్భనం హవిర్హానం తతః పూర్వం సమాచరేత్ 

(ధువకౌతుకయో : కుర్యాత్సుష్పన్యాసావసానకమ్. 

పశ్చాత్కాలాత్యయే శాన్తిం హుత్వా ద్విగుణమర్భయేత్ 

ఏకకాలార్భనే హీనే ద్వితీయే ద్విగుణం చరేత్. 

తృతీయే తిగుణం కుర్యాదేకా 2-హ 2ర్ఫావివర్ణితే 

వైష్ణవం ఎష్లుసూక్తం చ పురుషసూక్తం తథైవ చ 

హునే (చ్చీభూమిదైవత్యం ద్వహే తు ద్విగుణం భవేత్ 

త్రహే (త్రిగుణమేవన్తు ద్యాదశాహాన్తమాచరేత్. 

అతీతే ద్వాదశా ఒహేతు సంధాయౌపాసనా 2నలే 

వైష్ణవం ఎప్పుసూక్తం చ పురుష సూక్తం తథైవ చ 

ఆలయే పరిషద్దేవ మం(త్రాన్ హుత్యా చ శక్తితః 

కలశైస్నాప్య దేవేశమభ్యర్య హవిరర్సయేత్, 

మాసం హీనే ఒర్భనే కుర్యాదాలయా 2భిముఖే గురుః 

సభ్యాగ్నా వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం సూక్తం చ పౌరుషమ్. 

హుత్యా శ్రీ భూమిదైవత్యం సర్వదైవత్యమేవ చ 

కలశైరష్టభిశ్చత్వారిం శద్భిస్నాపయేద్దరిమ్ 
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విశేషణ హవిర్దద్యాద్ది తీయేద్విగుణం తథా 

తృతీయే (త్రిగుణం చైవం వత్సరాన్తస్తు వర్హయేత్. 

అతీతే వత్సరే చైవం పద్మాగ్నా సప్తవాసరమ్ 

మహాశాన్తిం తు హుత్సైవ కృత్వా వైష్ణవపూజనమ్. 

బ్రాహ్మణాన్ భోజయిత్సైవ శతాష్ట్రకలశైః పునః 

సంస్నాప్య దేవదేవేశం పునస్థాపన మాచరేత్. 

అక్ష్యున్మేషాధివాసౌ తు పునస్థ్రాపనకర్మణి 

హిత్యాన్యత్సకలం కర్మ పూర్వవత్తు సమాచరేత్. 

హవిర్హినే జనాస్ఫర్వే తద్రామస్థాస్సమోపగాః 

పీడిత్రాః క్షుత్సిపాసాద్యైర్భవయుర్య్యాధితా అపి 

తస్మాదతిప్రయత్నేన హవిస్సమ్య బ్ని వేదయేత్ 

హీనే హవిహ్యేక కాలే ద్వితీయే ద్విగుణం భవేత్ 

తృతీయే త్రిగుణం కుర్యాదేకస్మిన్ దివసే గతే 

వైష్ణవం శ్రీమహీమంత్రాన్ మూర్తి హోమం తథా హునేత్. 

దేవం శుద్దోదకైస్నాప్య ప్రభూతం తు నివేదయేత్ 

సోపదంశమపక్య్వం చ శీతం పర్యుషితం తథా. 

పాత్రాన్తరేష్వనిక్షిప్తం సావశేషం చ లంఘితమ్ 

వివృతం స్రావితం చైవ వికృతం దృష్టి దూషితమ్. 

అ(ప్రోక్షితమథాస్పృష్ట మగృహతమము ద్రితమ్ 

హవిర్నివేదయేచ్చేత్తు వైష్ణవం శ్రీమహీమనూన్. 

ఆగ్నేయం వారుణం చైవ వాయవ్యం దశశో హునేత్ 

ద్విగుణం తు పున : కృత్వా ప్రభూతం తు నివేదయేత్. 
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నివేద్య చాశుచస్పుష్టం దేవం సంస్నాప్య మం(త్రతః 

వైప్లవం విష్ణుగాయ(త్రీం త్రయస్రింశ త్కమాద్దునేత్ 

జుహుయారద్విధినాశాన్తిం, ప్రోక్షడైరపి (ప్రోక్షయేత్ 

పుణ్యాహం వాచయిత్సైవ ద్విగుణం చార్భనం హవిః. 

వ్రహ్యంగారతు షైర్యుక్తే శర్క రాదివిమి(్రితే 
నివేదితే తు హవిషి మం(త్రేణా 2ష్టాక్షరేణ తు. 

వైష్ణవ్యా దైవ గాయ(త్ర్యా మం(తైస్సంస్తూయ వైస్షవైః 

'క్షమి స్వేత్యనుమాన్యైవ ప్రణమ్రైవ చ యాచయేత్. 

మక్షికాద్యై ర్టంతుభిశ్చ కేశాద్యైరపి దూషితే 

నివేదిచే తు హవిషి శుద్దోదైస్నాప్య వై హరిమ్ 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ శ్రీభూదైవత్యమేవ చ 

అష్టోత్త్రరశతం హుత్వా ద్విగుణం తు నివేదయేత్. 

మహాహవిషి చైతైస్తు సంయుక్తే తత్ర దూషితమ్ 

పురుషాశనమా(త్రం తు వ్యపోహ్య తదనన్తరమ్. 

భస్మా 20భసాకుశై 'రాపో హిరణ్య పవమానకైః 

ప్రోక్ష్య దేవం సుసంఫప్రార్హ్య తధ్భహీత్యా నివేదయేత్. 

పూర్యమర్కోదయాత్సక్య ముపదంశమథో హవిః 
కోష్టం చేదర్భయే (త్రాతరర్భనాన్తే న దోషభాక్. 

పూర్వ మస్తమయాత్సక్యం తథా సాయం నివేదయేత్. 

అసంస్కృతం తు తాంబూలం లేపకేశాన్వితం తథా. 

జంతుస్పృష్టం నివేద్యైవ వైష్ణవంశ్రీమహీమనూన్ 

హుత్వా సంస్కృత్య తాంబూలం పునరన్యన్నివేదయేత్. 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

అర్భనా ఒంగేషు చాన్యేషు పదార్థెప్వేవమేవ హి 

దూషితేష్వథ హీనేషు తస్య తస్యా 2 ధిదైవతమ్. 

మంత్రం స వైష్ణవం హుత్యా పునరన్యైస్సమర్భయేత్ 

అలాభే చైవ సర్వేషాం పుష్పం తోయం ప్రగృహ్యచ. 

సంకల్ప్యైవ (ప్రతినిధిం తత్తత్సృత్యా సమర్భయేత్ 

నిత్యహోమే విహీనేతు వైష్ణవం దశశో హునేత్. 

యజథోక్త హోమం ద్విగుణమాచేరేత్తదనన్తరమ్ 

అన్ని సంరక్షణే 2 శక్తా 'వయంతే యో” నిముచ్చరన్. 

సమిధ్యారోపయేత్కుండాత్సశ్సాత్సంస్థాప్య లౌకికే 

న్యస్య 'చోపావరో” హేతి ప్రత్యహం జుహుయాత్రమాత్. 

సురర్షిమనుజానాం తు బలం యస్మాత్రవర్హతే 

తస్మాద్బలిస్సమాఖ్యాత స్తదర్థం ప్రత్యహం హరిమ్. 

ఉక్తద్రవ్యేషు చావాహ్య (త్రిషు కాలేషు దేశికః 

అభ్యర్భ్య |బ్రామయేదేవమశక్తః కర్తుముత్తమమ్. 

యథోక్తపాత్రే నిక్షిప్య బలి(ద్రవ్యం తు కేవలమ్ 

తస్యోపరి యథోక్తం తు బలిబేరం చ విన్యసేత్. 

శిరసా ధారయన్ పాత్రం త్రిర్షిర్యా సకృదేవ వా 

దినే తతః పరీయాచ్చ దేవాగారం (ప్రదక్షిణమ్. 

అథ హిత్వా బలిద్రవ్యం శిబికాదౌ గజే 2థవా 

ఆరోప్య యానే విధివత్కారయేచ్చ ప్రదక్షిణమ్. 

ప్రాతర్షమణహీనే తు వైష్ణవం సౌరసౌమ్యకమ్ 
ప్రాజాపత్యం చ జుహుయాద్ధినే చోక్తప్రదక్షిణే. 
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278 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా(స్తే, భార్గవే 

వైష్ణవం గారుడం హుత్యా బలిభ్రమణమాచరేత్ 

హీనే ప్రాతర్చలౌ కుర్యాన్మధ్యాహ్నే ద్విగుణం బలిమ్. ౧౬౮ 

తథా హీనే చ మధ్యాహ్నే రాత్రౌ త్రిగుణమాచరేత్ 

ఏకాహే తు బలౌ హీనే నిత్యాగ్నా వా మహానసి. ౧౬౯ 

వైష్ణవం ఎప్పుసూక్తం చ పురుషసూక్తం తథైవచ 

దిగ్గివత్యం చ హుత్వాతు ప్రదక్షిణమథాచరేత్. ౧౭౦ 

దేవాలంకారహినే తు శ్రీదైవత్యం యజేద్బుధ : 

ఛత్రపింఛాద్యలాభే తు వారుణం జహుయాత్తథా. ౧౭౧ 

అలాభే చామరాదీనాం వాయవ్యం చైవ హూయతే 

దీపాలాభే పావకం చ వ్యాహృత్యన్తం యజేత్రయమ్. ౧౭౨ 

ద్వూాహేతు ద్విగుణం కుర్వాత్ర్యహే (త్రిగుణమేవ చ 

ద్వాదశాహాన్రమేవం స్యాద్దాదశాహే గతే తత :. ౧౭౩ 

బొపాసనా ఇగ్ని మాధాయ వైష్ణవం విష్ణుసూక్తకమ్ 

పురుషసూక్తం చ శ్రీభూమిదైవత్యం (బ్రాహ్మమేవ చ, ౧౭౪ 

రౌద్రం దిగ్దేవతామండత్రం హుత్టైవ భ్రమణం చరేత్ 

మాసే 2తీతే పద్మాగ్న వైష్ణవం విష్ణుసూక్తకమ్ ౧౭౫ 

నృసూక్తం పారమాత్మీకమింకారాదింస్తదాలయే 

పరిషద్దేవమం(త్రాంశ్చ హుత్యా బ్రమణమాచరేత్. ౧౭౬ 

ద్విమాసే ద్విగుణం కుర్యాత్రిమాసే త్రిగుణం చరేత్ 

వర్హయే ద్వత్సరాన్తం చా ఇప్యతీతే వత్సరే పున :. ౧౭౭ 

సభ్యం సంసాధ్య దేవా 2భిముఖే వా దక్షిణే ఒనలమ్ 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ సూక్తం పౌరుషమేవ చ. ౧౭౮ 



(ప్రకిర్ణా 2- ధికారః 

శ్రీ భూమ్యోశ్సెవ దైవత్యం సర్వదైవత్యమేవ చ 

హుత్యా చార్యం చ సంపూజ్య బల్యుద్దరణమాచరేత్, 

పతితే ఒన్నబలౌ భూమ్యాం 'భిన్నే జీర్లే చ పూర్వవత్ 

బలిమాపాద్య హుత్వా చ వైష్ణవం గారుడం తథా. 

(ప్రాజాపత్యం తు విధినా తతః కుర్యా(త్ర దక్షిణమ్ 

బల్యుద్దరణకాలే తు విఘ్నశ్ళేదాపతే త్తదా. 

సౌరం సౌమ్యం వైష్ణవం చ హుత్యా పునరథాచరేత్ 

పా(త్రాలాభే హవి ః పాత్రం హునేదాదాయ వైష్ణవమ్. 

ప్రమాణహీనే 2న్న బలౌ వైష్ణవం చ ప్రజాపతిమ్ 

జూహుయాడ్డోషదుష్టే తు హవిర్షిష్కృతిమాచరేత్. 

ఆవాహనం వినా చాన్న బలౌ తు (భ్రమణేకృతే 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ పురుషసూక్తం తథైవ చ 

హుత్వా శ్రీభూమిదైవత్యం విధినా భ్రమణం చరేత్ 

బల్యగ్రఖండే విధినా శాన్తాయ త్వనివేదితే. 

వైష్ణవం మూర్తిమం(త్రం చ హుత్సైవ దశశ : (క్రమాత్ 

నివేద్య విష్వక్సేనాయ ప్రదాయ ముఖవాసనమ్. 

పునశ్చ బల్యుద్దరణం విధినా కారయెత్తత : 

అకృతే బలిదానే తు ప్రాశ్య పాదోదకం హరే :. 

ప్రసాదం చాపి సంప్రాశ్య పునర్షిగుణమర్చయేత్ 

ప్రవృత్తాయాం తు పూజాయాం హవిర్జానాన్తమేవ చ 

తీర్ణప్రసాదదానం వా పాదుకాగ్రహణం తథా 

నశస్తమన్యథా కృత్వా శాన్తిహోమం సమాచరేత్. 
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280 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా'స్తే భార్గవే 

పూజాన్తే పూజకాత్స్ఫూర్యమన్య స్తీర్థాదికం పిబేత్ 

ప్రసాదం వాపి గృహ్గీయాత్తత్సూజా నిష్పలా భవేత్. 

మహాశాన్తిం తథా హుత్యా పున : పూజాం సమాచరేత్ 

తీర్థం పుష్పం తతః క్షీరం గనం చ తదనన్తరమ్. 

సర్వాణ్యపి హవింష్యత్ర నాగవల్లీదలాన్యపి 

యద్యన్నివేదితం దేవే దద్యాదగ్రే. ౬ రృకాయ చ 

అర్భకస్తు హరిస్పాక్షాచ్చరరూపో యతస్స్యృత : 

నిత్యే కర్మణి సర్వత్ర పూజకం పూర్వమర్భయేత్. 

ఆచార్య మర్చకం వాథ తథా నైమిత్తికే ఒర్భయేత్ 

యద్య వైఖానసో విప్రః కదాపి హరిమన్నిరే. 

సమిచ్చేద(గ్రసన్మానం తద్దేవస్య విమాననమ్ 

యజమానో విపన్నస్వ్యాద్రాజరాష్ట్రం వినశ్యతి. 

అజ్ఞానాదథ వా మోహాదాచరే దన్యథాయది 

ద్విగుణం తు సమభ్యర్య చాన్యద్దిగుణమాచరేత్, 

అశుచర్యా ప్యనాచార స్పదావైఖానస శ్చుచి క 

పితా మృష్యతి పుత్రాణాం విశంకం దోషసంచయమ్. 

పితా హి భగవాన్ విష్ణుః పుత్రాస్స్యుః పూజకా హరేః 
తస్మాత్తేష న కుప్యేత దీర్భమాయుర్దిజీవిషుః. 

అత : పరం ప్రవక్ష్యామి నిషృతిం స్నపనాశ్రితామ్ 

నిత్యం నైమిత్తికం కామ్యం త్రివిధం స్నపనం భవేత్. 

విషువే చాయనద్వంద్వే స్నపనం నిత్యముచ్యతే 

చంద్ర సూర్యోపరాగే యన్నైమిత్తికమితి స్పృతమ్. 
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ప్రకీర్దా 2 ధికారః 

శేషేషు స్నపనం యత్తత్కామ్యం తు పరికీర్తితమ్ 
నిత్యస్నాపనహినే తు వైష్ణవం విష్ణుసూక్తకమ్ 

పురుషసూక్తం వారుణం చ దశకృత్యో హునేత్సునః 

స్నపనం ఎధివత్కుర్యాన్ని త్యస్నపన నిష్కృతిః 

గ్రహణే స్నపనే హీనే పూర్వవన్నిష్కృతిం చరేత్ 
కామ్యే చ పూర్వవత్కృత్యా శుద్దోదైరభిషేవయేత్. 

అన్యథా చేన్మహాదోషో యజమానో వినశ్యతి 

ఆలయాత్తురతశ్ష్రైవ ఉత్తరే వా మనోరమే. 

ఉత్తమం స్నపనాగారమైశాన్యాం మధ్యమం. భవేత్ 

పళ్ళిమే దక్షిణే చైవ మధమం సం ్రకీర్తితమ్ 

ఆగ్నేయ్యాదిషు కోణేషు స్నపనే వైష్ణవం తథా 

విష్ణుసూక్తం నృసూక్తం చ దిగీశానాం మనుం హునేత్. 

స్నపనం కారయేత్సశ్సాదేషా వ్యత్యయ నిష్కృతి: 
సంధ్యాకాలే తు సంప్రాప్తే నిమిత్తసన్నపనే తథా 

నైమిత్తికం సమాప్వ్యైవ నిత్యపూజాం సమాచరేత్ 

అన్యథా వైష్ణవం మం(త్రం శతవారం జపేత్సుధీః 

పూర్వరాత్రౌ (ప్రతిసరే హీనే చ శయనే తథా 
వైష్ణవం శ్రీమహీమంత్రాన్ హుత్యా సౌదర్శనం తథా. 

శయ్యాధివాసనం హిత్వా బంధయే త్కౌతుకం పునః 

ఏకబేరే కౌతుకే తు కర్తవ్యే శయనం వినా. 

బద్ధ్వా ప్రతిసరం సద్యస్నృపనం సమ్యగాచరేత్ 

కృతే 20కురార్సణే హీనే స్నపనే వైష్ణవం తథా. 
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సౌమ్యం శ్రీభూమిదైవత్యం వైఘ్నం హుత్వా 2భిషేచయేత్ 

వినా ఒంకురార్సణం చా 2ఒథ స్నాపయేదితి కేచన. 

ప్రమాణహీనే ఇధికే వా పంక్తా స్నానా 2వటే 2పిచ 

వైష్ణవం భూమిదైవత్యం పంక్తీశస్య మనుం యజేత్ 

హీనే శాన్హాద్యర్భనే చ వైష్ణవం శాన్తమేవ చ 

పంక్తీశస్యార్చనే హీనే తన్మం(త్రం చ జయాదికాన్. 

ఇంద్రాద్యర్భనహీనే తు తన్మన్తం వైష్ణవం హునేత్ 

కలశేష్ప (ప్రమాణేషు వైష్ణవం వాయుదైవతమ్. 

ఆగ్నేయం జహుయాస్మృత్సు హీనాస్వత్ర వైష్ణవమ్ 

భూదైవత్యం చ జహుయాన్మృత్సు సర్వాస్త్వయం ఏధి. 

పర్వతేష్వప్రమాణేషు వైష్ణవం పావకం హునేత్ 

ధాన్యేషు వైష్ణవం చైవ వాయవ్యం చ హునేద్బుధ : 

అంకురేషు విహీనేషు వైష్ణవం గారుడం తథా 
జాహుయాద్వాహృతీశ్రైవ యథార్షం సంభరేత్సున : 

వర్ణహీనేప్యమానేషు మంగలేషు తు వైష్ణవమ్ 

ఐం౦(ద్రం చ జహుయాత్సు ర్యాద్యథార్హ ౦ సంభరేదపి. 

పంచగవ్యే మం(త్రహీనే విహినే యోగకర్మణి 

జుహుయాద్ద్వైప్లవం రౌద్రం మంత్రేణైవ సుయోజయేత్. 

ఉక్షప్రమాణహీనేషు పంచగవ్యాదిషు (క్రమాత్ 

ప్రధానేషు జలై : పూర్య (ద్రవ్యాధిపమనుం తథా, 

వైష్ణవేనైవ మం(త్రేణ సహ హుత్వా సమాచరేత్ 

ప్రాశనం (ప్రోక్షణం వాపిశాస్రే ఒస్మిన్ యత్ర చోద్యతే. 
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ప్రకీర్ణా = ధికారః 

అయమేవ విధిర్ణేయః పంచగవ్యస్య సర్వతః 

సాధితే కలశే భిన్నే త్యన్యమాదాయ పూర్వవత్ 

ఆపూర్యాభ్యర్భ్య దశశో వైష్ణవం జాహుయాత్తతః 

కలశానాం విపర్యాసె తద్దృతేనైవ చావ్లుతే. 

వైష్ణవం (ద్రవ్యదైవత్యం హుత్వా సంశోధ్య తత్సునః 

శుద్దొదైస్నాపయే చ్చైవ యథావచ్చ పునర్చ్యసేత్ 

కృతే తు కలశన్యాసే శ్వకాకాదిభిరేవ వా 

అస్పృక్రైర్య్మాపి సంస్పర్శే సంసాధ్యాన్యత్తు పూర్వవత్. 

శాన్తిం వైష్ణవమంత్రాంశ్ళ హుత్యా కార్యం సమాచరేత్ 

కృమికీటాదిపతనే తత్తద్దవ్యం పరిత్యజేత్. 

అన్యదాదాయ జుాహుయారద్ద్వైస్లవం (ద్రవ్యదైవతమ్ 

రత్నాలాభే వైష్ణవం తు హుత్యా స్వర్గం తు నిక్షిపేత్ 

వ(స్తాలాభే వైష్ణవం చ (శ్రీదైవత్యం చ హావయేత్ 

యథోక్తస్నపనే హీనే కథం చిత్నపనం చరేత్ 

అథ వా కారయే చ్చుద్ధస్నపనం వా విధానతః 

అత ఊర్ణ్యం ప్రవక్ష్యామి ప్రాయళ్ళ్చిత్తమథోత్సవే 

కాలాదిభేదస్తేషాం చ లక్షణం చ పురోదితమ్ 

పురస్కృత్య తిధిం కేచి త్కేచిన్నక్షత్ర పూర్వకమ్ 

సంకల్పయన్య్యవభృథం వరమృక్షాపవర్గకమ్ 

అకృతే నియతే కాలే కృతే వా2నియతే తథా. 

కాలోత్సవే మహాన్ దోషస్తత్ర కుర్యాత్తు నిష్కృతిమ్ 

ఉత్సవాత్పూర్వముద్దిశ్య మహాశాన్తిం (త్రహం చరేత్. 
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విజ్ఞాప్య దేవదేవేశం తతః కాలోత్సవం చరేత్ 
అన్యథా తు కృతం కార్యమకృతం స్యాదసంశయమ్. 

అన్యస్మిన్ వాపి మాసే తు న కుర్యాద్యది చోత్సవమ్ 

ఏష ఏవ విధిః ప్రోక్తః పరస్మిన్వత్సరే కృతే. 

ఏవం త్రివత్సరేభ్యస్సాదత ఊర్హ్యం విశేషతః 

సప్తాహన్తు మహాశాన్తిం కృత్వా తూత్సవ మాచరేత్. 

ఏవం ద్వ్యాదశవర్షాన్తం తతశ్చస్థాపనం పునః 

తత్ర దేవో న రమతే యో 2సావుత్సవ దైవతమ్ 

యత్ర దేవాలయే విష్ణుస్ట్రాప్యతే ప్రథమం తతః 

తేనైవ కారయేత్ప్సర్వమాచార్యేణా ఒర్భకేన చ. 

తదభావే తు తత్పుతై : పౌ(తై స్తద్యంశజైస్తథా 

తన్నియుక్తె స్తదీయైర్యా పూర్వాభావే పరైశ్ళరేత్. 

అన్యథా (క్రియతే చేత్తు యజమానో వినశ్యతి 

ఉత్సవాహస్సు హీనేషు (ప్రాయశ్చిత్తం సమాచరేత్. 

వర్హయేద్వైప్ణవం కార్యం హ్రాసయేన్న కదా చ న 
ప్రమాదాద్యా 2ప్యశక్తా వా కృత్వా సంప్రార్థయేద్దరిమ్. 

మహాశాన్తిం తు హుత్ర్వైవ శేషం కుర్యాత్రయత్నతః 

ఏష ఏవ విధిరాద్దౌ స తు (శ్రేయో 2భివృద్దిదః 

యదా త్వవభృథే దైవాతృతే వినిమయేన తు 

అసంకల్పితవత్కు ర్యాత్తత్ర పూర్వోక్త నిష్కృతిః. 

ప్రమాదాద్చుద్దిపూర్వం వా తత్తద్వేలోత్సవాదిషు 

అకృతేషు యథాశాస్త్రం కృత్వా తంత్రేణ వై పునః 
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మంత్రేణ వా పునస్ఫూక్ష్మం కాలే 2వ భృథమాచరేత్ 

యజ్ఞస్యావభృథో 2న్తస్వాన్నోత్సవస్తదనన్తరమ్. ౨౪౫ 

అకృతోత్సవకార్యాణి యథోక్తం పూర్వమాచరేత్ 

నిత్యోత్సవం హరేః కుర్యాన్నిత్య శ్రీ ర్షిత్యమంగలః. ౨౪౬ 

హరిర్నారాయణో దేవో నాలం దేవా స్తమర్శితుమ్ 

ఆచార్యే యజమానే వా పూజకే 2.న్యపదార్థిని. ౨౪౭ 

నే సద్య స్తదాన్యన్తు వరయిత్యా సమాచరేత్ a 

న దైవం ప్రతిబధ్నాతి కార్యం యత్కర్మ మానుషమ్. ౨౪౮ 

దేవేశమనుమాన్యా 2ఒథ మహాశాన్తిం తు పద్మకే 
ణి x % x 

స మృతో (బ్రహ్మమేధా 2-ర్హ ౩2 పూతం తద్దాత్రముచ్యతే. ౨౪౯ 

సర్వే పదార్థినః (ప్రోక్తా గురుపూర్వాః పదార్ధినః 

(గ్రామాన్తరం ప్రయాతే తు దీక్షామధ్యే పదార్డిని. ౨౫౦ 

అస్పృశ్యస్పర్శదోషేణ సురాపానాదినా తథా 

అనుక్తదోషైర్యా దుష రోగాచ్చౌాచాద్యసంభవే. ౨౫౧ 

శవాద్యాశౌచయోగ్యే వా శవానుగమనే తథా 
+ - ఎ 

వాహనే దాహనే చైవ ప్రేతాన్నశ్రాద్దభోక్తరి. ౨౫౨ 

(శ్రాద్దస్య యాజకే (శ్రాద్దశిష్టభో క్రరిభోక్తరి 

దోషస్వా్యాద్విధినా తత్ర మహాశాన్తిమథాచరేత్. ౨౫౩ 

(శ్రాద్దకర్తరి నో దోష స్తత్ర దాతా భవేత్సహి 

పరాన్నేన ముఖం దగ్గం హస్తా దగ్గౌ ప్రతిగ్రహాత్. ౨౫౪ 
డా ఎవి (a) 

పరస్తీభిర్మనో దగ్ధం బ్రహ్మశాపః కృతః కలౌ 
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దీక్షామధ్యే నా ఒన్యదీక్షాం గర్భదీక్షాం వినా చరేత్. ౨౫ 

విధురే యజమానే తు దీక్షితః పురుషో భవేత్ 
సదారోవా ప్యదారోవా దీక్షితస్ప్యాత్కల(త్రవాన్. ౨౫౬ 

దంపతీ యజమానౌ చేదయమభ్యుదయో భవేత్ 

అనన్నిమత్యదారే వా గురౌ తం తు న దీక్షయేత్, ౨౫౭ 

అన్యస్మిన్ పదభాజి స్యాద్యథాసంభవమాదరః 
వైధుర్యసంభవే త్వేషాం మధ్యే దుష్యున్తి నైవతే. ౨౫౮ 

వత్సరాశౌచమితరచ్చాశౌచం న (ప్రవర్తతే 
మాతాపిత్రోర్భతౌ యత్తు (ప్రోక్రమభ్యుదయే పునః. ౨౫౯ 

ధ్య్వజారోహణహీనే తు కృతే నిష్పల ఉత్సవ: 

కృణై వారోహణం తసా శబ్ద జస్యోత్సవమాచరేత్. ౨౬౦ 

ధ్వజస్యారోహణం కృత్యా నాచరేద్యది చోత్సవమ్ 

అజ్ఞానాదర్థలోభాద్వామాసే 2న్యస్మింత్సమాచరేత్. ౨౬౧ 

నకుర్యాచ్చేద్దితీయే తు మాసే కర్తా వినశ్యతి 

తస్మాన్నిష్కృతిమబ్దా ఒగ్ను హుత్వా తూత్సవమాచరేత్. ౨౬౨ 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ నృసూక్తం చైవ గారుడమ్ 

ధ్యాజం' శాన్తం చ చక్రం చ తథైవోత్సవదైవతమ్. ౨౬౩ 

వ్యాహృత్యన్తం చ హుత్వా తు వైష్టవాన్ పూజ్య చాచరేత్ 

ధ్వజస్య లక్షణం యేన మానేన కారయేత్. ౨౬౪ 

విమానేన సమం వాథ పాదే నాఇర్టేన వా ౬ధికమ్ 
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పాదేనార్దేన హీనం వా పంచధాపి ప్రకల్పయేత్. 

జయ శ్రీక్షీర్తవిజయమంగలాఖ్యాః ప్రకీర్తితాః 

అర్హహీనం న కుర్వీత తదేవా ఒగతికం భవేత్. 

తస్మాచ్చ హీనం నైవ స్యాదధికం స్యాత్తు శక్తితః 
అవ(క్రమృజుమన్యేనా 2సంబద్దం కీలితాదిభిః. 

శ్రక్ష్యం మనోహరం దారు గృహీత్వా 2ఖండముత్తమమ్ 
తం చతుర్దశధా కుర్యాన్మూలాగ్రే తేన కారయేత్. 

భాగమేకం విహాయాగ్రే తత్ర కుర్యా(త్రి మేఖలా: 
మేఖలానామథా 2యామ స్తద్భాగేన సమో భవేత్. 

త్రితాలవిసృతం కుర్యాద్దండ విస్తృతమేవ వా 

అన్తరం చ సమం తేషాం తి(స్రః కుర్యాత్తు యష్టికాః. 

యష్టీ ద్వే పురతః కుర్యాత్పశ్చాదేకా విధీయతే 

సర్వత్ర కింకిణీనాం తు కుర్యాచ్చతమశేషతః 

పశ్చాచ్చేషం (త్రిధా కుర్యాచ్చతుర్జా వా ధ్వజం బుధః 

అష్టాశ్రం చ షడశ్రం చ చతురశ్రం చ వృత్తకమ్. 

మూలాదారభ్య కుర్వీత చతుర్జా విహితం ధ్వజమ్ 

త్రిధా కృతే న కుర్యాత్తు షడ(శ్రం శేషమాచరేత్. 

ఆద్యం భాగం (త్రిధా కృత్వా కేచిదేవం ప్రకుర్వతే 

శిఖరం శిర ఇత్యాహురర్దేన శిఖరం భవేత్. 

ప్రమాదాత్సతితం గృహ్య శిఖరం స్థాపయేద్వొధి : 

స్పుటితేవా ఒథ భిన్నే వా బింబస్యో క్రవదాచరేత్. 

అధిష్టితే తు శిఖరే ద్విజైర(ధ్రాదిభిస్సకృత్ 
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విష్టాదికరణే వాపి ఉషితే వా నిరన్తరమ్. ౨౭౬ 

వాస్తు హోమం చ హుత్సైవ పర్యగ్ని కరణం చరేత్ 

ఏష ఏవ విధిః (ప్రోకో విమానశిఖరాదిషు. ౨౭౭ 

అధిష్టానేన పాదేన (ప్రస్తరేణ చ సంయుతమ్ 

ధ్వజమూలే త్విష్టకాభిర్వేదిం కుర్యాన్మనోహరామ్. ౨౭౮ 

న తామప్యధితిస్టేత నరో దీర్హం జిజీవిషు: 

కిం పునస్తత్ర వక్తవ్యమాలయాద్యవరోహణే ౨౭౯ 

విమానం విష్ణురూపం స్యాన్న తత్పాదాదినా (క్రమేత్ 

ధామ(ప్రదక్షిణే పూర్వం కుర్యాత్తత్ర నమ(స్కియాః. ౨౮౦ 

న లంఘయేద్ద్వజఛాయాం ప్రదక్షిణవిధిం వినా 

గోపురస్య విమానస్య (ప్రాకారస్యాలయస్య చ. ౨౮౧ 

'ప్రమాదాదతిలంఘ్రైవ 'ప్రాణాయామశతం చరేత్ 

శివదృష్టిం విష్ణుష్పష్టం దుర్గాయాః పార్వతో దృశమ్. ౨౮౨ 

విఘ్నేశస్యోర్ష్య దృష్టిం చ తీక్షణమాహుర్మనిషిణ:ః 
యావచ్చావతరే చాయా తావతీ దోషభూమికా. ౨౮౩ 

దోషభూమిం పరిత్యజ్య నివాసం పరికల్పయేత్ 

త్వాగే సంపత్సమృద్ది స్వాదన్యథా విపరీతకృత్. ౨౮౪ 

రథ్యాదిభిర్యథా భూయాదన్తరం తన్న దోషకృత్ 

అథ వా శతదండాన్తం త్యక్త్వా 2_న్యే వసతిం జగుః. ౨౮౫ 

యావద్దామాయతం తావత్పృష్టం వా ముఖమేవ వా 

తతో 2_ ధికం తచ్చ తచ్చ కేచిదాహుర గనీషిణ : ౨౮౬ 

ధ్వజం నిత్యముశన్వేకే యతైకో హ్యనపాయిషు 
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తత్రారోహణకరా శది నేచ్చన్తి పరమర్షయః. 

బౌత్సవం ధ్వజమాస్థాప్య తత్ర కార్యం (ప్రకుర్వతే 

ధ్వజమేకం తు సర్వత్ర కేచిదాహుర్మనీషిణ:. 

అతః పరం (ప్రవక్ష్యామి ధ్వజదండే తు నిష్కృతిమ్ 

ప్రమాదాత్సతితే భూమ్యాం ధ్వజే వాతాదినా దృఢ, 

అభగ్నే వాఒథ భగ్నే వా ధ్వజం తత్ర పునః క్షిపేత్ 

అభగ్నే తం ధ్వజం గృహ్య కృత్వా మంత్రేణ తక్షణమ్. 

అధివాసాదికం కృత్వా తత్తానే స్థాపయేద్బుధః 

భగ్నే ధ్వజే న సగ్రాహ్యాస్తమప్పు విధినా త్యజేత్. 

తతో 2.న్యం ధ్యజమాదాయ స్థాపయేదవిలంబితమ్ 

చోరాద్ద్యెర్బుద్దిపూర్వం వా పాతితే పూర్వవద్విధిః 

త(త్రా 2ధికం ప్రకుర్వీత శిల్సిభిస్తక్షణం పునః 

అభగ్నధ్వజవత్కు ర్యాదన్యత్ఫూర్వ వదత్వ్యరః. 

భాగేనా ఒనుపయుక్తస్య ధ్వజస్య త్యాజ్యతైవ హి 

దుష్టభాగస్య దానేన న కదాచిత్సరి[గ్రహః. 

అథ వా సుదృఢం గృహ్య (ప్రతిష్టాం మహతీం చరేత్ 

దుష్టం భాగం వ్యపోహ్ఞైవ ప్రమాణం లక్షయేత్సున:. 

ప్రమాణమ(ప్రమాణం వా ధ్వజం నా 2ఒన్యేన దారుణా 

సంయుతాం వర్ణితాం కుర్యాదేష సార్వత్రికో విధిః. 

యస్తు తామ్రాదినా కుర్యాల్లోహేన కవచాదికమ్ 

బాలాలయం ్రకల్పైవ తత్ర కార్యం సమాచరేత్. 

స్థితమేవ ధ్వజం కుర్యాన్న తు తం చాలయేత్కచిత్ 
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దగ్దం ధ్వజం పరిత్యజ్య పునరన్యం సమాహరేత్. 

ధ్వజే ఎచ్యదాలి భిస్ఫుష్టే మహాశాన్తిమథాచరేత్ 

తైస్సమీపముపేతైస్తు సహ(స్రాహుతిమాచరేత్. 

పతితే వాత్యయా చైవం ధ్వజస్య శిఖరే తథా 

మేఖలొసు చ తత్సర్వం నవికృత్య యథావిధి 

ధ్వజదండే తు సంయోజ్య (ప్రతిష్టాం పునరాచరేత్ 

ధ్వజస్య చలనే చాజపి ప్రమాదాద్రశ్ళనే తథా. 

భగ్నా ౬ భగ్న ధ్వజస్యోక్తనిషృతిం తు సమాచరేత్ 

ఏష ఏవ విధిః (ప్రోక్త దండేష్వన్వేషు సర్వతః 

అశన్యాదినిపాతేన ధామన్యన్తరితే యది 

దేవే నష్టే ధ్వజే సుస్టే ధ్వజస్వ్యారాధనం భవేత్ 

ఆలయం చ పునఃకృత్వా తమేవారాధయేద్ద్యజమ్ 

నిరీక్ష్య త్రీణి వర్షాణి దేవాగారే త్వనిర్మితే. 

తత్ర దేవో న రమతే తద్ద్వజం తు త్యజేత్సుధీ : 

అథ వా యత్ర కుత్రాపి (ప్రతిష్టాప్య సమర్చ్భయేత్. 

అథ వక్ష్యే ధ్వజస్థానం యథాశాసస్ర వినిశ్చితమ్ 

పఠగోపురయోర్మధ్యే పంచభాగం 'ప్రకల్ప్య చ. 

పీఠాత్త్యక్యా చతుర్భాగం పంచమే ధ్వజసంస్థితిః 

తత్సంధౌ తు (ప్రశస్తం స్యాద్యథాసంభవమాచరేత్, 

యది (ప్రాకారబాహ్యే స్యాద్ద్య్వజశ్ళా(స్రవదాచరేత్ 

అనుక్తస్థానవిహితం తం చ శా(స్తవదాచరేత్. 

అశక్తృ పునరన్యం చ (ప్రాకారం కారయే(త్రమాత్ 
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దేవదృగ్యిషయం కుర్యాద్ద్యజం నైవాపరోక్షయేత్. 

యదా చాన్యాలయైర్వాపి గోపురాదిభిరేవ వా. 

అభ్యన్తరం భవేచ్చేత్తు ఛిద్రం కుర్యాత్తు దృక్సథే. 

వృక్షాద్యైః పతితైర్న ప్ట చాలితే 2 వనతే 2పిచ 
తద్ద్వజం పూర్వవత్కుర్యాత్రిమాసాభ్యన్తరే 2ఒత్వరః 

కృమ్యాదిభిర్విహంగై ర్వా కోటరాదౌ కృతే ధ్వజే 

కృత్వా బాలాలయం పశ్చాత్సమీకృత్యార్భయేత్సున: 

రజ్ఞుబంధాదికరిణే ధ్వజస్యారోహణే కృతే 

బాలాలయం న తత్ర స్యాద్వాస్తుశుద్దిం సమాచరేత్ 

ప్రోక్షయేత్పంచగన్యైస్తు ధ్యజమం(త్రేణ హూయతే 

అత ఊర్ష్వం ప్రవక్ష్యామి నిషృతావర్భన(క్రమమ్ 

ఉక్తేన విధినా యత్ర నష్టి దుష్టే2పి వా ధ్వజే 
పునస్ట్రాపనపర్యన్తం కుర్యాద్వేణుధ్య్వజం శుభమ్. 

అథ వా కారయేద్విద్యాన్ సువర్ల రజతాదిభిః 

ధ్వజం తాలోన్నతం స్టాప్య గర్భగేహే తు పూజయేత్. 

అధివాసాది తత్సర్వం (ప్రతిష్టోక్రవదాచరేత్ 

అచలో వేణుదండస్యాాద్గర్భేగేహే భవేచ్చలః 

ఉత్సవాదౌ తు సర్వత్ర వేణుదండం సమాచరేత్ 

చలదండో వేణుదండ ఇతి స్యాదుత్సవేద్యయమ్ 

ఉత్సవాదౌ (ప్రవృత్తే తు ఉక్తదోషే త్వయం విధిః 

ధ్వజస్థం గరుడం తస్మాదవముచ్య సమాహితః. 

నిత్యా తు యాగశాలాయాం సంస్థాప్య తు సమర్భయేత్ 

291 

30౯ 

30౧౦ 

300౧ 

3౩3౧౨ 

30౧౩ 

3౧౪ 

3౧౫ 

30౬ 

3౧౮ 

30౧౮ 

3౧౯ 



292 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే భార్గవే 

వేణుదండం ప్రతిష్టాప్య సద్యస్తస్మిన్ ప్రయోజయేత్ 

మహాశాన్తిం తథా కుర్యాత్సహ(స్రాహుతిమేవ చ 

వైష్ణవం విష్ణుదైవత్యం గారుడం ధ్యాజమేవ చ. 

సౌదర్శనం చ కూశ్మాండాన్ శతమష్టాధికం యజేత్ 

త థైవ దిపదండస్య భవేత్సర్వ(త్ర చ (క్రమః. 

ధ్వజే నారోపయేద్దీపం దీపదండః పృథగ్భవేత్ 

తత్ర దీపం సమారోప్య న లభేత్సలమవ్యయమ్. 

ధ్వజే దీపం సమారోప్య వైష్ణవం శతశో యజేత్ 

ఆపత్కల్పం (ప్రవక్ష్యన్తి ధ్వజే దీపావరోహణమ్ 

దీపయుక్తే ధ్వజే నష్టే పూర్వవన్నిష్కృతిం చరేత్ 
వీశప్రతిష్టాహీనే తు ధ్వజస్యారోహణే కృతే. 

వైష్ణవం విష్ణ్ణుసూక్తం చ నృసూక్తం ధ్యాజమేవ చ 

గారుడం దశశో హుత్యా (ప్రతిష్టాం పునరాచరేత్ 

ధ్వజదేవస్య చక్రస్య శాంతనందీశయో స్తథా 
హీనే 2ర్భనే వైష్ణవం చ తద్దెవత్యసమన్వితమ్ 

హుత్సైవ పునరభ్యర్య పశ్చాత్కార్యం సమాచరేత్ 

భేరీతాడనహీనే చ రౌద్రం చ వ్యాహృతీ స్తథా 

హుత్వా మహావ్యాహృతీశ్చ భేరీతాడనమాచరేత్ 

అర్భనాదిషు సర్వత్ర యత్ర ఘంటానినాదనమ్. 

ఏష ఏవ విధిః ప్రోక్తః 'ప్రాయళ్ళిత్తం సమాచరేత్ 

ఆరోపితే తు గరుడే హీనే చైవ నివేదనే. 

వైష్ణవం ధ్వజమంత్రౌ చ హుత్యా గారుడమేవ చ 



ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

నివేదయేత్తు ద్విగుణం 'క్షమ”స్వేత్యనుమానయేత్. 

ముద్దాన్నే తు తథా హీనే వైష్ణవం వాయుదైవతమ్ 

ఆగ్నేయమింకారాదింశ్ళ గారుడం ధ్యాజమేవ చ. 

హుత్వా యత్నేన బహుశో మౌద్గికం చ నివేదయేత్ 

వర్షవాతాత పైస్సమ్యగుపఘాతాదిసంభవే. 

విష్థాద్యుపహతే చైవ పక్షిణామసకృతృకృత్ 

రజ్ఞ్వాదిత్రుటనే చైవ ప్రమాదాత్పతనే 2పి చ. 

పాతితే బుద్దిపూర్వం వా అకాలే 2ప్యవరోపితే 

శూద్రాద్యైరనులోమైర్యా స్పృష్టే ధ్వజగతే పటే. 

అశుచిం శోధయిత్వాన్యత్సమీకృత్యాసమీకృతమ్ 

ఉత్సవాధిపదైవత్యం షడ్యారం జుహుయాద్న్లురు:. 

గారుడం ధ్వజమం(త్రం చ సహ్రసం చైవ హూయతామ్ 

తతళ్ళేషం సమాప్యేత విపరీతం న కారయేత్. 

ప్రమాదాద్బుద్దిపూర్వం వా పటే దగ్గ ఒన్యమాహరేత్ 

శాన్తిం పూర్చోదితాం కృత్యా ప్రతిష్టాం పునరాచరేత్ 

అవరోహణముద్వాసస్తం చ మంత్రేణ కారయేత్ 

అవరోహణహీనే తు మంత్రేణోద్యాసనం భవేత్ 

తతళ్ళేషం (ప్రకుర్వీత అశక్తావవరోహణే 

అ(్రమాణం పటం గృహ్య మహాశాన్తిం సమాచరేత్. 

పునరన్యం సమాదాయ కర్మ శేషం సమాచరేత్ 

హీనే తు చోత్సవారంభస్నపనే వైష్ణవం తథా. 

విష్ణుసూక్తం నృసూక్తం చ వారుణం చైవ హూయతే 
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294 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా(స్తే భార్గవే 

శుద్దోదదై రభిషేకస్వ్యాత్రాయళ్ళిత్తవిధిస్సృత: 

హీనే కౌతుకబంధే తు వైష్ణవం శాన్త మేవ చ 
సౌదర్శనం చ హుత్యా తు కౌతుకం బన్హమేత్సునః. 

యజ్ఞాగారే కుంభవేద్యా హీనే వా 2స్యధికే 2పి వా 

వైష్ణవం పావకం భూమిదైవత్యం చ హునేద్చుధ : 

తోరణానామలాభే తు హునేద్దావారికాన్మనూన్ 

హీనాయాం దర్భమాలొయామార్షం హుత్వేతరాం క్రియాత్ 

అలంకారవిహీనే తు శ్రీదైవత్యం తథా హునేత్ 

ప్రాతర్భలిం' తు నిర్యాస్య హీనే నిత్యోత్సవే తథా. 

వైష్ణవం శాంతవీశౌ చ హుత్యా చోత్సవదైవతమ్ 
సాయం కుర్యాదుత్సవం తు ద్విగుణం కారయేత్రమాత్ 

సాయం హీనం తు ద్విగుణం (ప్రాతరుత్సవమాచకేత్ 

ఏకకాలోత్సవ్ళేత్తు కృత్వా కాలద్వయం బలిమ్. 

సాయాహ్నే చోత్సవం కుర్యాత్కా లాతీతే ఒప్యయం విధిః 
దిగ్గేవతాస్సమావాహ్యా (ప్రథమే 2హని పూజయేత్ 

ప్రొచ్యాది బలిదానం స్యాదీశానాన్తం ప్రదక్షిణమ్ 

దేవాహ్యానే వ్యత్యయస్వాాద్వతీహారో 2 థ వా భవేత్ 

పూర్యోక్తాం నిషృతిం కృత్యా ద్విగుణం తు బలిం దదేత్ 

బ్రహ్మణళశ్ళ దిగీశానాం బలిదానం తు నైత్యికమ్ 

అదానే నిష్కృతిం కృత్వా పూర్వోక్తం షడ్గుణం బలి: 

చతుష్పథాధిదేవానాం వృక్షాదీనామథేచ్చయా 

ప్రథమావాహనాదర్యాగ్యత్యయే పూర్వ నిష్కృతి: 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికారః; 

ప్రథమం వాస్తుశుద్దిస్సాద్యత్ర వై దీయతే బలి: 

ఆన్తం శుద్ద్యన్తి రథ్యాస్తాళ్ళుద్ద్యన్తి సమయే పునః 

అకృతాయాం వాస్తుశుద్దా దద్యా(ద్రథ్యాసు చేద్చలిమ్ 

శాన్తిం కృత్యా తు పూర్యోక్తాం వాస్తుశుద్దిం పునర్చలిః 

అన్తశ్ళవే వాస్తుని తు న బలిభ్రమణం చరేత్. 

శవముద్దృత్య పశ్చాత్తు పర్యగ్నికరణం భవేత్ 
అకాలే బలిదానం స్యాదసురప్రీతివర్హనమ్. 

అకాలే తు బలిం దత్యా కాలే తు త్రిగుణం బలిః 

బలి భ్రమణదేశస్సా ద్దేవస్య భ్రమణాయ హి 

నాన్యత్ర చర్యా దేవస్య లఘు (ప్రోక్షణ మన్యథా 

న హి శ్రద్దోత్సవే దోషముశన్యేనం స హీతరః. 

వాస్తువద్దా తథా ్రాసే గ్రామసీమానవీకృతౌ 

అనుమాన్య చ దేవేశం శతాష్ట్రకలశాష్టవః. 

కృత్వా సీమాం వినిశ్చిత్య తతః కార్యం సమాచరేత్ 
అన్తరా చోత్సవం కుర్యాత్సహ(స్రకల శాష్టవః 

దేవతావాహనం కృత్వా తథైవోత్సవ మాచరేత్ 

దేవాదీనాం బలం యసా ఇద్వుర్తతే స బలిస్ఫృతః 

శృసూకరాదిభిర్జుష్టైెర్ష భక్షో బలిరుచ్యతే 

బలిభుగ్వాయసః (ప్రోక్తో గోముఖ్యా మేధ్యజంతవః. 

విపరీతే మహాన్ దోషస్తన్మం(తైర్హావయేచ్చతమ్ 

బలిశేషం న శూద్రో 2ద్యాదర్భకో బలిశేషభాక్. 

బలావమం(త్రకం క్షిప్తై సంక్షిప్త విధివర్ణితే 
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296 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చాస్రే, భార్లవే 

భక్షితే చా ఒనులోమాద్యైః పూర్వోక్తాం నిష్కృతిం చరేత్. 

బలౌ పర్యుషితే ఒత్యుస్టే తథా చైవా 2నివేదితే 

నివేదనాత్రాగర్యాగ్యా దృష్టి శూద్రాదిభిర్చలౌ 

పూర్యోక్తాం నిష్కృతిం కృత్వా సర్వత్ర ద్విగుణం బలిః 

దేవతావాహనం యత్ర దేశే ప్రాక్ క్రియతే తతః 

త(తైవ బలిదానం స్యాద్యావదుద్వాసనం భవేత్ 

మండలం చ జలం కూర్చమాహ్యానాధార ఉచ్యతే. 

రథ్యాసు బలిదానాయ పీఠం శైలాదిభిర్భవేత్ 

బలిదానం తు గుప్తం స్యాన్న తత్పశ్యన్యవైదికా : 

తత్త్సానం తు తిరస్కుర్యాత్కాలే యవనికాదిభి : 

బలిప్రదానహీనే తు వైష్లవం బలిరక్షకమ్ 
రాట 

హుత్వా తు నిష్కృతిం కుర్యాద్బలిదానం పునస్తదా 

బలి(ద్రవ్యే 2థ వా పాత్రే పతితే భూతలే తథా. 

భిన్నే నష్ట చ పూర్యోక్తం హుత్యాన్యం బలిమాహరేత్ 

బలిదానం తు కృత్సైవ భూతపీరే క్షిపేత్తతః. 

బలిశేషమనుక్తే తు స్టానే బుద్దా తు నిర్వపేత్ 
డా 

వైష్ణవం చాక్షహమనుం వైప్వక్సేనం చ గారుడమ్ 

సౌదర్శనం చ హుత్సైవ భూతపీఠే బలిం క్షిపేత్ 

హవిర్నివేదనే హీనే హీనే చ ద్విగుణార్భనే 

శాన్తిం చ వైష్ణవం హుత్వా తథా 2భ్యర్య్య నివేదయేత్ 

యధథోక్త హోమే హీనే తు వైష్ణవం విష్ణుసూక్తకమ్. 

నృసూక్తం చ త్రయ'స్రింశత్కృత్యో హుత్యా హునేత్సునః 
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చక్రవిశామితానాం చ కుంభస్థానామథా 2పి వా. 

దేవానామర్భనే హీనే వైష్ణవం విష్ణుసూక్తకమ్ 

నృసూక్తం శాన్తమం(త్రౌ చ గారుడం చా(క్రమేవ చ. 

హుత్యా పునస్సమభ్యర్య విశేషేణ నివేదయేత్ 

దేవాలంకరణే హీనే శ్రీదైవత్యం చ వైస్ణవమ్. 

హుత్యాలంకారమాసాద్య విధినా భూషయేద్నురుః 

అలంకారేషు ద్రవ్యేషు నిర్యాసం చన్దనం సుమమ్. 

తద్దిత్వాన్య్వత్సమాదాయ (ద్రవ్యం ప్రక్షాళ్య మం(త్రతః 

పంచగవ్యైస్సమభ్యుక్ష్య తేనాలంకార ఉచ్యతే. 

నృత్తే గేయే ఒథ వా హీనే వైష్లవం రుద్రదైవతమ్ 

స్తోత్రహీనే తథా బ్రాహ్మం హుత్యా సారస్వతం తతః. 

భక్తబ్బందైః పరివృతా హీనాయాం వారుణం తథా. 

వైష్ణవం శాన్తదైవత్యం హీనే పిచ్చాదికే తథా. 

వైష్ణవం జుహుయాత్తద్వద్దవిరక్షమనుం తతః 

యానాత్కాలే యాగశాలాం దేవేన ప్రతిగచ్చతి. 

భవేన్ని త్యార్భనం తత్ర య॥[తదేవో 2ధివాసితః 

(ధ్రువార్భనం యథా పూర్వం న త(త్రా 2స్తి వ్యతి(క్రమః. 

దేవం ప్రత్యాగతం దృష్ట్వా పునరన్యోత్సవం చరేత్ 

దినవ్యపాయే కుర్యాచ్చ తత్కాలనియతోత్సవమ్ 

అతీతముత్సవం చాపి తం(త్రేణాత్ర సమాచరేత్ 

తద్దినేప్యప్రమాదాచ్చేద్భ్ఫూయాత్కాలస్యయాపనమ్. 

న జహ్యాదేవకుర్యాచ్చ తత్కాలోచితముత్సవమ్ 
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అత్ర ప్రమాదేతు భవేత్స్ఫూర్యోకెవ హి నిష్కృతిః. 3౮౬ 

దీక్షితో వస్త్రమాల్యాద్యైః పంచాంగార్పితభూషణైః 

చరేన్నిత్యం విశుద్దాత్మా విపరీతే తు దోషకృత్. 3౮౭ 

దీక్షాంగస్య తు వస్త్రస్య తథా ప్రతిసరస్య వా 

నాశే తత్ర మహాన్ దోషస్తదాన్యత్సునరాహరేత్, 3౮౮ 

సహస్రం విష్ణుగాయఃత్రీం హుత్యా శాన్తిమథాచరేత్ 

యావద్దిక్షాభవేత్తావద్దీక్షాంగస్య పరిగ్రహః. ౩౮౯ 

అన్తేతు తద్గతాశక్తిసయమేవా 2వహీయతే 
అథ వా మోచనం కుర్యాదితి కే చిద్వదన్తి హి. ౩౯౦ 

త(త పూర్ణాహుతిం కాలం (ప్రవదన్తి విపళ్ళితః 

ప్రతిష్టాన్తే తు సా దీక్షా భవేదుత్సవసంగతా. ౩౯౧ 

న తత్ర దీక్షాసాంకర్యం ద్యయమేకత్ర చేద్యది 

అన్యోన్యం కలహాయన్తే యద్యాచార్యాదయః (క్రతౌ ౩౯౨ 

మహాననర్థస్తత్ర స్యాత్రతిభూర్లురురత్ర హి 
గురువాక్యం చ రాజాజ్ఞాం సమమాహుర శ్యహర్షయః. 3౯౩ 

దీక్షితే వర్తమానే తు నాన్యం తత్ర ప్రవేశయేత్ 

నహ్యేకస్మిన్ భవేత్కార్య ఆచార్యద్వ్యయ సంగతిః. ౩౯౪ 

ప్రమాదాద్బుద్దిపూర్యం వా కలహే క్షతజ[స్రుతిః 
క్షతాని వా భవేయుస్తం విసృజ్యాన్యేన కారయేత్. 3౯౫ 

న తస్య తు భవేద్దీక్షా మహాశాన్తిం తు కారయేత్ 
స దీక్షితో భవేదేవ పూర్వస్య ప్రణిధిస్స హి. ౩౯౬ 

యావదాశౌచసం(క్రాన్తి రాశౌచేత్వశుచిర్భవేత్. 
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పునరన్యం సమాదాయ శేషం పూర్వవదాచరేత్. 

ఆదౌ మధ్యే తథా 2న్రే చ హీనే బ్రాహ్మణభోజనే 

త్రివారం తు మహాశాన్తిం హుత్వా బ్రాహ్మణభోజనమ్. 

ద్విగుణం కారయేచ్చైవ వైష్ణవానాం తు పూజనమ్ 

పునాతి పూజితస్సద్యః పాప్మభ్యో వైష్ణవస్సకృత్. 

అవైప్లవైళ్ళ్చు పాషండై రూఢే దేవే త్వనర్థకృత్ 

తద్దోషశాన్తయే కుర్యాత్సహ(స్రకలశాష్టవమ్. 

అవైష్ణవకృతాపూజా హన్తి పుణ్యం పురాతనమ్ 

యానాత్తు పతితే దేవే శీఘ్రముద్దృత్య సాదరమ్ 

'క్షమ”స్వేత్యనుమాన్యైవ శుద్దోదైరభిషిచ్య చ 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ నృసూక్తం సహితం (క్రమాత్. 

దినాధిపస్య దైవత్యం హుత్యా చోత్సవమాచరేత్ 

చక్రవిశామితాదీనాం బింబాభావే పృథక్ పృథక్. 

తుండులోపరిపాత్రేషు కూర్చేష్యావాహ్య మం(త్రతః 

తత్తద్రూపం తు సంస్మృత్య సమభ్యర్భ్య ఎధానతః. 

హుత్వా చ తత్తద్దివత్యం పశ్చాదుత్సవమాచరేత్ 

పతనే తు తథైతేషాముద్దృత్యైవ చ పూర్వవత్. 

స్నాపయిత్వా హునేత్తత్తద్దెవత్యం వైష్ణవం తథా 

యానాత్తు పతితే బింబే హీనాంగే దోషగౌరవే. 

పద్మానలే మహాశాన్తిం హుత్వా తద్దోషశాన్రయే 
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'ధ్రువబేరే సమారోప్య తచ్చక్తిం విధినా తతః. 

కౌతుకం స్నాపనం వా ఒథ బలిబేరమథా 2పి వా 

యథార్హం సమలంకృత్య సమావాహ్య యథావిధి. 

సమభ్యర్య్యోత్సవం కుర్యాన్న తత్రస్యాద్యాతి(క్రమః 

బేరాన్తరస్యాలాభే తు రత్నం వా కాంచనం తథా. 

న్యస్య పాత్రే సమావాహ్య సమభ్యర్భ్య దినే దినే 

మహాశాన్తిం చ హుత్సైవ పునరుత్సవమాచరేత్, 

కీనాంగం చ పునర్చేరం సంధానవఎధినా పునః 

సంధాయ చాత్వరేణైవ ప్రతిష్టాం పునరాచరేత్, 

పతనే గాయకాదీనాం శ్రీదైవత్యం చ వైష్ణవమ్ 

వాదకానాం తు పతనే బ్రాహ్మం రౌద్రం తథైవ చ. 

ఆచార్యాదీనాం తు పతనే సంక్షోభే చ తథాకృతే 

ఆర్షభం వైష్ణవం తద్వద్ద (జాదీనాం చ పాతనే. 

ధ్యాజం చ వారుణం చైవ వాయవ్యం చ హునేద్విధిః 

వర్షధారాసు వాత్యాయాం ఎద్యు(ద్రుజసమాహతా. 

కాలే న చోత్సవం కుర్యాత్కుర్యాచ్చేద్వైప్లవం తథా 

విష్ణుసూక్తం నృసూక్తం చ శ్రీభూదైవత్యమేవ చ. 

హుత్యోత్సవం ప్రకుర్వీత విపరీతే తు దోషకృత్ 

విథ్యన్తరే వర్షధారా (ప్రవేశే ఒశనిగర్జితే. 

తృణపాంసు సమాయుక్తవాతస్పర్శే విశేషత : 
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కలహధ్యనిసంయుక్తే దేవం సంస్నాప్య మం(త్రవిత్. 

వైష్ణవం దిగ్గెవత్యం చ వారుణం వాయుదైవతమ్. 
రూం య య 

యద్దేవాదీంశ్ళ హుత్సైవ పునరుత్సవమాచరేత్. 

కలహ రుధిరస్రావే దాహ చాప్యుత్సవే తతః 

వైష్ణవం చాగ్నిదైవత్యం బ్రాహ్మం రౌద్రం తథైవ చ. 

తద్దినాధిపదైవత్యం జుహుయాత్రార్థయేద్దరిమ్ 
య య థా లా 

ఆలయాభ్యన్తరే చైవ శస్రాద్యైర్మరణే సతి. 

తచ్చీఘ్రమపహాయైవ పద్మాగ్న జాహుయాత్తథా 

మహాశాన్తిం తద్దినాధిదైవత్యం చ విశేషతః 

వీథ్యాం చేన్మరణాదౌతు తచ్చీఘ్రం తు వ్యపోహ్య చ 

శాన్తిహోఘం చ హుత్తైవ పునరుత్సవమాచరేత్, 

నాడికాయా అధార్యాక్సేత్సు నరుత్సవమాచరేత్ 

ఆలయస్యాశీతిదండాభ్యన్తరే తు శవే సతి. 

తత్రోత్సవం న కుర్యాత్తు కుర్యాచ్చేత్స వినశ్యతి 

తచ్చీఘ్రమపహాయైవ ప్రాయశ్చిత్తం యథోదితమ్. 

మహాశాన్తిం పార్షదం చ చహుత్వా చోత్సవమాచరేత్ 

నగరే విధిరేషస్సాద్రామే నైష వికల్ప్యతే. 

అన్తశ్ళవే నైవ కుర్యాదుత్సవం (గ్రామవృద్దయే 

ధ్వజస్యారోహణాదూర్హ్యం యావత్తీర్రదినం భవేత్. 

అన్యోత్సవం శుభం కర్మ కుర్యాచ్చేదాభిచారికమ్ 

తద్దోషశమనాయైవ వైష్ణవం విష్ణుసూక్తకమ్. 

నృసూక్తం పార్షదం చైవ హుత్యా విప్రాంస్తు భోజయేత్ 
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తీర్జాహాత్సూర్వరా(త్రా తు హీనే కౌతుక బంధనే. 

శయనే వా వైష్ణవం చ శ్రీభూదైవత్యమేవ చ 

సౌదర్శనం చ హుత్యాన్తే యథోక్తం తు సమాచరేత్. 

తీర్చస్నానే తు కాలస్యా ఇతీతే హీనే చ వైప్లవమ్ 

వారుణం స్కందదైవత్యం హుత్యా చోక్తం సమాచరేత్. 

ధ్వజావరోహణే హీనే తద్రాత్రా ధ్యాజమేవ చ 

గారుడం వైష్ణవం హుత్వా దేవేశం (ప్రార్థయేద్గురు: 

అవరోహణకాలే తు బలౌ హీనే విశేషతః 

ధ్వజదేవం సుసంపూజ్య వైష్ణవం విష్ణుసూక్తకమ్ 

తదాలయస్టదేవానాం మం(త్రాంకావ విశేషతః 

హుత్వా దేవేశమభ్యర్య్య ధ్వజం సమవరోహయేత్ 

శ్రీ శో ళు ఉల ఉత్సవాన్తాప్టవే వానే వైష్ణవం విష్ణుసూక్తకమ్ 

పురుషసూక్తం జయాదీంశ్ళ మూర్తిమం(త్రాంళశ్ళ హావయేత్ 

అ(త్రా ఒనుక్తేషు దోషేషు ప్రాయళ్ళిత్తం భవేదిదమ్ 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ నృసూక్తం చ తథైవ చ 

హూయతే విష్ణుగాయత్రీ సర్వపాప ప్రాణాశినీ 
ఏవమపష్టావింశతిర్యా శక్తావష్టోత్తరం శతమ్ 
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అభా 2ష్టావింశోే 2ధ్యాయ 2. 

అజ ప్రాయశ్సిత్తమ్ ఆజ 

అధాస్సృశ్యస్పర్శనే తు ప్రాయశ్చిత్తం (ప్రవక్ష్యతే 

సరృమూషకమండూకమార్జారనకులాదిషు ౧ 

గర్భాగారం 'ప్రవిష్టషు విణ్మూత్రాదివిసర్దనే 

వ్యపోహ్య తత్పంచగవ్యైస్తథాబ్లింగాభిరేవ చ ౨ 

వైష్ణవం విష్ణుగాయత్రీం శతమష్టోత్తరం జపేత్ 

(ధ్రువం చైవాధితిష్టత్సు విణ్మూత్రాదివిసర్దనే 3 

క్షిప్రం వస్రేణ సంశోధ్య మార్దయిత్యా కుశేన చ 

'ఆపో హిరణ్యవర్ణాభిః 'పావమాని'భిరేవ చ. ౪ 

సం(ఫ్రోక్ష్య చార్చయేద్దేవమన్యథా విపరీతకృత్ 

స్పర్శే తైరేవ బింబానాం శుద్దోదైస్నాపయేద్విధిః గ 

ఉదక్యయా సూతికయా రజకేనాన్య్యజాతిభిః 

ప్రథమావరణే విష్టి చారాస్థానే చ పర్షదామ్. ౬ 

ప్రవిష్ట చా ఒథ సంస్పృష్టే దార్భేణోద్దప్య వహ్నినా 

హుత్వా చ వాస్తుయజ్జేన పంచగవ్యైస్త్పముక్ష్య చ ౭ 

కృత్వా పుణ్యాహమన్రే తు నిత్యాగ్నా జాహుయాత్తతః 

దౌవారికమనుం చైవ ద్వారపాలం చ వైష్ణవమ్. ౮ 

బాహ్యావరణపక్షే తు మార్దనేనోపలేపనై: 

ఫ్రోక్షణై ర్యాస్తుయజ్షేన శుద్దిర్భవతి సర్వతః. ౯ 
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అర్వాకాలే తు దృష్టషు చెతేషు విధినా హరిమ్ 
యా 

సంస్నాప్య పంచగన్యైస్తు శుద్దుదైస్నాప్య చా 2త్వరః ౧౦ 

ప్రోక్షణైః ప్రోక్ష్య హుత్వా తు పూర్వవచ్చార్చయేత్తతః 

ఏతేషు సంప్రవిష్టషు చాలయా 2ఒభ్యన్తరే తథా ౧౧ 

తత్సృష్టహవిషాం చైవ 'ప్రమాదాత్తు నివేదనే 

శోధయిత్యా 2థ తద్దవ్యం యథావిధి విశేషతః ౧౨ 

వాస్తు హోమం చ'హుత్వా ఒథ పర్యగ్నికరణం చరేత్ 

పంచగవ్యైస్సమభ్యుక్ష్య పుణ్యాహమపి వాచయేత్. ౧౩ 

సంస్నాప్య కల్రైర్దేవం హుత్వా నిత్యా ఒనలే తతః 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ నృసూక్తం రౌద్రమేవ చ ౧౪ 

బ్రాహ్మం చ శ్రీమహీసూక్తే బ్రాహ్మణాన్ భోజయేత్తత: 

స్పృష్టషు చైతైర్సింబేషు (ధ్రువాదిషు విశేషతః ౧౫ 

కృత్వా తు పూర్వవచ్చుద్దిం వాస్తుహోమం చ కారయేత్ 

పర్యగ్నిపంచగవ్యాఖ్యాం నో ధయిత్యా తతః పరమ్. ౧౬ 

సంస్నాప్య కలక్షైర్దైవమబ్బాగ్నై విధివత్తదా 

మహాశాన్తిం చ హుత్తైవ ప్రతిష్టాం పునరాచరేత్ ౧౭ 

శూద్రాద్యైరనులో మైళ్ళ స్పృష్టం దత్వా హవి స్తతః 
పంచగవ్యైశ్చ శుద్దోదైర్దేవం సంస్నాప్య చాదరాత్ ౧౮ 

. పుణ్వాహం కారయేత్పశ్చాదిగుణం తు నివేదయేత్ 

మహావి తకిభిశ్చైవ చండాలైః పుల్కసాదిభిః ౧౯ - 
ఆలయే సంప్రవిష్టేతు తత్స్సుష్టే వినివేదితే 

సప్తాహ ) మహతీం శాన్తిం హుత్యాబ్దాగ్నా విధానతః ౨౦ 
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సంస్నాప్య కలశైర్దేవం (ప్రతిష్టాం పునరాచరేత్ 

పునశ్చ (ధ్రువబేరే వా బింబేప్వన్యేషు మందిరే 

స్వుష్టషు పూర్వవచ్చుద్దిం కృత్వా ద్విగుణమేవ చ 

హుత్యా తు మహతీం శాన్తిం సంస్నాప్య కలశైర్సిభుమ్ 

ప్రతిష్టో క్షక్రమేణైవ (ప్రతిష్టాం పునరాచరేత్ 

పతితే చైవ పాషండే చాన్యతం(త్రేణ దీక్షితే. 

ప్రవిష్టే గర్భగేహే తు వాస్తుశుద్దిం విధాయ చ 

హుత్వా తు మహతీం శాన్తిం ప్రతిష్టాం పునరాచరేత్ 

ఉక్తేప్వేతేషు సతతం ప్రథమావరణే తథా 

ద్వితీయే వా సంచరత్సు మాసే 2తీతే విశేషతః 

మాసమేకం మహాశాన్తిం హుత్వా కృత్వా విధానతః 

కర్షణాది పునః కృత్యా (ప్రతిష్టాం పునరాచరేత్. 

తథా సంవత్సరే 2తీతే త్యక్యా చావాహనాదికమ్ 

కౌతుకాదీంత్సుసంరక్ష్య గర్భాగారాది సర్వతః 

వాసయేద్దా విశేషేణ మాసే 2తీతే విశేషతః. 

సర్వత్ర శుద్దిం కృత్వా తు హుత్వా మాసత్రయం తతః 

మహాశాన్తిం తథా కృత్యా కర్షణాది పునః క్రియాః 

బాలాలయం చ సంకల్ప్య బింబశుద్దిమథాచరేత్ 

జలాధివాసనాద్యైెశ్చు తథా విత్తానుసారతః 

అశీత్యధికసాహ(స్పైస్సంస్నాప్య కలశై ర్హరిమ్ 

బ్రాహ్మణాన్ భోజయిత్సైవ సంపూజ్యాపిచ వైష్ణవాన్ 

బాలాలయే ప్రతిష్టాప్య దేవేశం విధివత్తతః 
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ఆలయం చైవ సర్వత్ర నవీకృత్య విశేషతః 

మహా(ప్రతిష్టాం కృత్వైవ దేవదేవం సమర్భయేత్. 

ఏతైస్సంసర్గిణాం స్పర్శే సూతికోక్తైవ నిష్కృతి : 

స్పర్శ తత్సంసర్గిణాం చ శుద్దిస్సాత్నుపనాదినా. 

తతస్సంసర్గిణాం చైవ న దోషః పరికథ్యతే 

ఆశౌచవద్ద్యిజస్పృష్ట హవిషాం చ నివేదనే. 

ఏకాహం తు మహాశాన్తిం హుత్వా సంస్నాప్య చోదకైః 

పుణ్యాహం వాచయిత్సైవ పూర్వవచ్చ సమర్భయేత్. 

స్పృష్టెషు చా ఒథ బింబేషు కౌతుకాదిషు వా (ధ్రువే 

పూర్వవన్మహతీం శాన్తిం హుత్యా సంస్థాపయేత్సున; 

ప్రవిష్టై చాలయాద్బాహ్యే సర్వత్ర చ యథార్హ్యకమ్ 

గౌరవం లాఘవం జ్ఞాత్వా సర్వమూహైవ కారయేత్. 

ఖద్యోతపక్షిజాతాది ప్రవేశే చా ఒల యాన్తరే 

స్పర్శనే చైవ బింబానాం కృత్వా పర్యగ్ని పూర్వవత్. 

సంశోధ్య పంచగవ్యైస్తు శుద్దోదైరభిషిచ్య చ 

పోక్షణైః ప్రోక్యనిత్యాగ్నా ఛుల్చ్యాం వా వైష్ణవం హునేత్. 

బింబాదీన్ తత్సమీపస్టాన్ సంశోధ్యైవ చ పూర్వవత్ 

శుద్దోదైస్నాప్య పుణ్యాహం కృత్యోక్తం హోమమాచరేత్. 

పూర్వము క్తేషు దేశేషు శ్వాదీనాం వా నృణామపి 

ఛేదనే తొడనే చైవ రక్తస్రావే మృతౌ తథా. 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

తద్యాపోహ్య చ తద్దేశశుద్దిం కృత్వా విధానతః 

వాస్తుహోమం చ హుత్తైవ కలశైస్నాప్య సప్ర్తభిః 

తద్దోషశమనార్థం చ మహాశాన్తిం హునేత్తతః 

అభ్యర్భ్య పూర్వవద్దేవం హవిస్సమ్యజ్ని వేదయేత్. 

సంభూతే త్యాలయాద్చాహ్వే కృత్వా పర్యగ్ని పూర్వవత్ 

దేవం శుద్దోదకై స్నాప్య శాన్తిం హుత్యావిధానతః 

సంపూజ్య వైష్ణవాంక్షైవ పూర్వవత్సమ్యగర్భయేత్ 

దేవేశస్య శవే దృష్టే సంస్నాప్య కలశైర్షరిమ్. 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ పౌరుషం జూహుయాత్తత: 

గజాశ్వపశుముఖ్యేషు ప్రధమావరణే పునః 

మృతేషు తద్వ్య పోహైవ ఖనిత్వా తాదృశం స్థలమ్ 

వాస్తుహోమం చ హుత్యా తు శుద్దోదైరభిషిచ్య చ. 

వైష్ణవం విష్ణు సూక్తం చ పౌరుషం జూహుయాద్విధిః 

ప్రస్వేదే రుధిర(స్రావే రోదనే జల్సనే తథా 

హాసే దృష్ట మహాబేరే సత్సు ధూమాదిషు స్వతః 

ఆలయాభిముఖే 2బ్బాగ్నిం సాధయిత్యా ఒథ వైష్ణవమ్. 

విష్ణుసూక్తం నృసూక్తం చ ఈంకారాన్ పారమాత్మికమ్ 

హుత్యా సంస్నాప్య దేవేశం కలశైస్సప్తభిః (క్రమాత్. 

సమభ్యర్చ్య హవిర్హత్యా (బ్రాహ్మణాన్ భోజ్య సాదరమ్ 

వైష్ణవాంశ్ళ సుసంపూజ్య దద్యాదాచార్యదక్షిణామ్. 
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308 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా(స్తే, భార్లవే 

తృణవల్మీకకీటాదావుత్సన్నే తత్ర పూర్వవత్ 

శాంతిం పూర్యోదితాం హుత్వా భోజయిత్యా 2పి బ్రాహ్మణాన్ 

దేవం బాలాలయే స్టాప్య నవీకరణమాచరేత్ 

విమానే తు హఠాద్భిన్న పతితే వా విధానత : 

శాన్తిం మాసత్రయం హుత్వా కర్ష ణాది ఎధాయ చ 

బాలాలయం చ సంకల్ప్య కృత్వా చాప్పుధివాసనమ్. 

బింబశుద్దిం తు కృత్వైవ సంస్నాప్య కలశైర్హరిమ్ 

అశీత్యధికస్రాహ(సైర్య థావిభవవిస్తరమ్. 

బ్రాహ్మణాన్ భోజయిత్సైవ సంపూట్యైవ తు వైష్ణవాన్ 

దేవం బాలాలయే స్థాప్య నవీకృత్యాలయాదికమ్. 

సర్వత్ర చావిశేషేణ ప్రతిష్టాం పునరాచరేత్ 

తత్రా ఒశనిహతే చైవ మక్షికాదిభిరావృతే. 

సంస్నాప్య కలశ్రైర్దేవం పూజాం కృత్యా విశేషతః 

ప్రభూతం తు నివేద్యైవ హుత్యా శాన్తిం విధానతః 

బ్రాహ్మణాన్ భోజయిత్రైవ పునస్పంధానమాచరేత్ 

స్టూపికీలే వినష్టే తు విమానోపరి సంస్థితే. 

విమానకల్పవత్కృత్యా పునస్సంధానమాచరేత్ 

ఆకాళే ప్రతిసూర్యస్య దర్శనే వైష్ణవం తథా. 

సౌరం చ దశకృత్వస్తు హుత్వా 2 భ్యర్భ్య విశేషత : 

దిగ్దాహి వైష్ణవం దిగ్గెవత్యమాగ్నేయమేవ చ, 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

శిలావర్షే వారుణం చ వైష్ణవం త్రిశళ్చత్రింశతా 

అకాలే శశినః పూర్తా క్షయే వా ప్రతిదర్శనే. 

మహోత్సాతే చ మహతీం హుత్యా శాన్తిం విధానతః 

దేవం విశేషతో 2భ్యర్య బ్రాహ్మణాన్ భోజయేత్తతః 

ఆలయాభ్యన్తరే బాహ్యప్రాకారే వా విశేషతః 

రక్షస్త్రీ దర్శనే చైవం తం దేశం పరిశోధ్య చ 

దేవం విశేషతో ఒభ్యర్య్య హవిస్సమ్యజ్ని వేదయేత్ 

(ధ్రువబేరే కౌతుకాదౌ సృష్టే చైవ (ధ్రువోదితామ్. 

శుద్దిం జలాధివాసం చ కృత్వా సంస్థాపయేత్సునః 

గర్భాలయే తు సర్పాదిదర్శనే తద్యూపోహ్య చ 

గోమయేనోపలిప్యైవ గవ్యైరభ్యుక్ష్య పంచభిః 

బొపాసనాగ్నిమాధాయ వైష్ణవం శాన్తిమాచరేత్ 

పుణ్యాహం వాచయిత్సైవ (బ్రాహ్మణాన్ భోజయేత్తతః 
సర్పాదౌ తు మృతే తత్ర తద్యూపోహ్యోపలిప్య చ 

పంచగవైస్తు సంప్రోక్ష్య వాస్తుశుద్దిం విధాయ చ 

సంస్నాప్య కలశై ర్లేవం చతుర్వింశతిభిస్తదా 

ఏకాహం పొండరీకాగ్నా మహాశాన్తిం విధాయ చ 

(ధ్రువాదిషు తు బింబేషు ముహుస్పృష్టెషు తైస్తథా 

దేవం శుద్దోదకై స్నాప్య మహాశాన్తిం విధాయ చ 

పుణ్యాహం వాచయిత్సైవ విశేషార్భనమాచరేత్. 

మృతే ప్రాసాదబాహ్యే తు తద్యూపోహ్య చ పూర్వవత్ 
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310 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా(స్తే, భార్గవే 

ప్రోక్షణై: ప్రోక్ష్య చహునేద్దావత్యం చ వైష్ణవమ్ 

పాకస్తానే గోపురాదౌ మృతే సర్సే వ్యపోహ్య చ 

ఉపలిప్య చ నిత్యాగ్నె వైష్ణవం చ విశేషతః 

తత్సానాధిపదైవత్యం దశశో జూహుయాద్విధిః 

ఆలయాభ్యన్తరే చైవ సర్వత్రావరణే 2 పివా 

మహావాతే 2తివృష్టా వా శత్రుచోరాద్యుపప్లవే 

సంస్నాప్య కల్షైర్టేవం వాస్తుహోమం విధాయ చ 

పర్యగ్ని పంచగవ్యాభ్యాం శోధయిత్వా విధానతః 

పుణ్యాహం వాచయిత్రైవ వైష్ణవం విష్ణుసూక్తకమ్ 

నృసూక్తం శ్రీమహీమంత్రాన్ బ్రాహ్మం రౌద్రం విశేషతః 

(ప్రాజాపత్యం చ హుత్సైవ బ్రాహ్మణాన్ భో జయేద్విధిః 

అథ వక్ష్యే విశేషేణ భయరక్షార్థనిష్కృతిమ్ 

చోరై రమి(తైరథ వా పరచక్రేణ సంకులే. 

లోహజ(ప్రతిమానాం చ తిరోధానం (ప్రకల్సయేత్ 

శుచౌ దేశే సుగుస్తే తు ఖనిత్యా చావటం ఘనమ్. 

సికతాభిః ప్రపూర్యైవ కుశానాస్తీర్య చోపరి 

అవటే ఒభ్యర్భ్య భూదేవీ 'మాపోహి' స్టేతి ప్రోక్ష్య చ. 

దేవాగారం |ప్రవిశ్రైవ యజమానయుతో గురుః 

దేవదేవం 'ప్రణమ్యైవ సమభ్యర్స్యా ఒనుమాన్య చ 

'యావత్కాలం భయం భూయాత్తావదిశ జనార్దన 
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ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 31 

హరిణ్యా సహితస్తత్ర శయీథా' ఇతి సన్మనుమ్ ౮౨ 

విజ్ఞాప్య శక్తిం బింబస్థాం (ధ్రువబేరే 2వరోపయేత్ 

బేరాభావే తు హృదయే సమారోప్య విధానతః ౮3 

పరంరంహ' ఇతి (ప్రోచ్య పీఠాదాదాయ చా 2త్వరః 

'ప్రతద్విష్ణు స్తవత' ఇత్యవటే న్యస్య రక్షితమ్ ౮౪ 

'యరద్వైష్ణవ'మితి (ప్రోచ్య ప్రాక్సిరశ్చాయయేత్తతః 

అవటం సికతాభిర్యా మృదా వౌ పూర్య యత్నతః రో 

అచ్చి(ద్రం సుదృఢం కుర్యాదవటం పరిరక్షితమ్ 

పశ్చాదభ్యన్తరం గత్వా దేవదేవం ప్రణమ్య చ ౮౬ 

గ్రథితం పంచదశభిర్దర్భైః కూర్చం ప్రగృహ్య చ 
ద్వాదశా ఒంగులదీర్హన్తు జీవస్థానే నిధాయ చ ౮౭ 

(ధువబేరాత్సమాదాయ తత్కూర్సే ఒర్భనమాచరేత్ 

బాలాలయం భవేచ్చేత్తు అర్సాపీఠే విశేషతః ౮౮ 

కూర్చం సన్న్యస్య హృదయాత్ర్రణిధ్యాం వినివేశ్య చ 

కూర్చం తు బింబవత ఘ్రైళ్వౌ మనసై వాక్షరాణి తు ౮౯ 

తత్తత్చానే తు సంస్కృత్య సన్న్యస్యా 2. వాహ్య చార్చయేత్ 
స్నపనాదౌ తు సంప్రాప్తే కుర్యాదభ్యుక్షణం బుధః ౯ం 

మాసాదూర్హ్యంతు తత్కూర్భం వ్యపోహ్యాన్యం నిధాపయేత్ 
కాలే తు బింబముద్దృత్య సంశోధ్యామ్హాదిభి స్తదా ౯౧ 

పుణ్యాహాన్తే కృతే ౬ స్పృశ్య స్పర్శనే త్వవిలంబితమ్ 

కృత్వా జలాధివాసాదీనంకురార్చణపూర్వకమ్ డై 

ఆలయాభిముఖే వాపి దక్షిణే వా మనోరమే 



312 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా[స్తే, భార్గవే 

ప్రపాయాం మండపే కూటే యద్వా 2బ్దాగ్నిం విధాయచ 

తదుత్తరే వాస్తుహోమం హుత్వాబింబసమీపతః 

పర్యగ్నికరణం కృత్వా గవ్వైస్సంశొధ్య పంచభిః 

అబ్బాగ్నాపళ్సిమే భాగే బింబార్జాధికవిస్పృతామ్ 

భాగోన్నతాం 'యథాలాభోన్న తాం ధాన్యైర్విధాయ చ 

వేదిం మనోహరాం చైవ వాసాంస్యాస్తేర్య పంచ చ 

సంస్నాప ప్య కలశైర్షివై వ్యైశ్ళతుర్దశభిరేవ చ 

పుణ్యాహాన్తే ప్రతిసరం బద్ద్వా కౌతుకపూర్వకమ్ 

బేరాణి దేవీ సహితం శాయయేచ్చయనే శుభే. 

అవతారాణాం తు శయనం ప్పథగేవ విధీయతే 

పరిషిచ్య చ పద్మాగ్నా హొత్రశంసనమాచరేత్. 

దేవేశస్య చ దేవ్యాశ్ళ అవతారగణస్య చ 

దక్షిణప్రణిధౌ చైవ పార్షదానామథోత్తరే 

ఆవాహ్య కృత్వా నిర్యాపం హునేదాజ్యాహుతీ: (క్రమాత్ 

వైష్ణవం ఎప్పుసూక్తం చ పురుషసూక్తం తథైవ చ. 

గాయత్రీ వైష్ణవీ చైవ ద్యాదశాక్షరమేవ చ. 

ప్రాజాపత్యం మిందాహుతీ విచ్చిన్నం జహుయాదయమ్ 

శాన్తి హోమ ఇతి (ప్రోక్తా మహాశాన్తిం జగుః పరే 

షణ్మాసే సమతీతే తు హుత్యా శాన్తిం విశేషతః 

సక్తులాజతిలాపూపై రాజ్నమ(శ్రస్తు వెషవమ్ 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

విష్ణుసూక్తం చ ప్రత్యేకం శతశో జుూహుయాద్విధి: 

శేతం రక్తం సరోజాతమలాభే బిల్వకచ్చదమ్ 

ఘృతావ్లుతం తు వెప్లవ్యా గాయటత్ర్యా జుహుయాత్తథా 

సర్వదైవత్యమన్తే చ జహుయాత్సారమాత్మికమ్ 

ఏనమేకే మహాశాన్తిహోమమాచక్షతే బుధాః 

పశ్చాదప్యవతారాణాం తత్తన్మం(త్రం విశేషతః 

పృథగష్టోత్రరశతం హుత్వా రాత్రిం నయేత్తతః, 

స్నాత్యా ప్రభాతే దేవేశం ప్రణమ్య ప్రణవేన తు 

బోధయిత్వా 2భివన్వైవ 'కరుణాబ్దే క్షమస్వ మే 

శతం సహ(స్రమయుతమసంఖ్యేయం ముహుర్ముహుః 

కృతానామపరాధానా'మితి సంఫ్రార్థ్య భక్తితః, 

ప్రాచీన వస్త్ర మాల్యాదీన్ వ్యపోహ్యాన్యైర్విభూపష్య చ 

సర్వవాద్య సమాయుక్తం శాకునం సూక్తముచ్చరన్ 

తోయధారాం పురస్కృత్య గచ్చేత్తు పురతో 'గురు ; 

స్టాపకా దేవముద్దృత్య కృత్వా ధామప్రదక్షిణమ్ 

అభ్యన్తరం ప్రవిత్యైవ స్థాపయేయుశ్చ పూర్వవత్ 

దేవపాదౌ గురుస్స్సష్ట్వా వైష్ణవం విష్ణుసూక్తకమ్. 

పౌరుషం చాత్మసూక్తం చ జప్యా ధ్యాత్వా విధానత : 

'ధ్రువాద్యా హృదయాచ్చక్తిం ప్రణిధ్యాం తు నివేశ్వ చ 

కృత్వా 2క్షరాణాం విన్యాసమావాహనమథాచరేత్ 
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తదాలయగతాం శైవ దేవానన్యాం తృమాహ్యయేత్. ౧౧౩ 

పుణ్యాహం వాచయేత్సశ్సాద్యథోక్తం పూర్వమాచరేత్ 

యజమానో 2పీ శుద్దాత్మా దద్యాదాచార్యదక్షిణామ్ ౧౧౪ 

పశ్చాదగ్నిం పరిస్తీర్య శాన్తిహోమం సమాచరేత్ 

యథావిభవవిస్తారముత్సువం స్నపనం చరేత్ ౧౧౫ 

అశక్తస్నృపనం కుర్యాదన్యత్సర్వం చ పూర్వవత్ 

కూర్చాదావర్చనే హీనే తన్నిషృతిమథాచరేత్ ౧౧౬ 

ఏవం చేద్వత్సరే ౨ తీతే పునస్థాపనమాచరేత్ 

అవతారవిశేషస్య పృథక్కుర్యాదితీతరే ౧౧౭ 

తేషాం పునః (ప్రతిష్టా చేత్తత్రద్దుమం తు కే చన 

ఇత్హం'స్యాద్భయరక్షార్థనిష్కృతిస్సర్హ సిద్దిదా. ౧౧౮ 

అథ వక్ష్యే విశేషణ పునర్వ్పాలాలయం బుధాః 

మహాబేరే విమానే చ పతితే జరితే తథా ౧౧౯ 

భిన్నే ఇంగహీనే నిహతే వాత్యయా 2శనినా 2థ వా 

వర్లక్షయే స్థల(భ్రంశే గర్భగేహస్య చా 2 న్యథా. ౧౨౦ 

పఠగర్భాదినాశే వా అస్పృశ్యైర్వా ్రవేశనే 
ఉన్నతస్థాపనేచ్చాయాం కుర్యాద్భాలాలయం హరేః. ౧౨౧ 

బాలాలయే 2భ్యర్యమానే సంభూతే స్టానసంకటే 

చండాలాధిష్టితే చైవ స్తాననాశే హ్రదాదిభి:. ౧౨౨ 

అన్య(త్ర తూచితే దేశే కృత్వా పూర్యోక్తమార్గతః 

కర్షణాది(క్రియాస్సర్వా బింబమానీయ చాదరాత్. ౧౨౩ 

ప్రతిష్టాప్య తు త(తైవ కుర్యాన్మూలాలయం తతః 



ప్రక్రీర్ణా 2- ధికారః 

బాహ్యే చైవ విమానస్య చాంగోపాంగక్షతౌ తథా 

మక్షి కాతృణవల్మీకపాదపాద్యైర్విభేదనే 

వినా బాలాలయస్తానం శక్తిం గృహ్య విమానగామ్. 

తదంగదేవతానాం చ సమారోప్య (ధ్రువే పునః 

నవీకృత్య విమానోక్తప్రతిష్టాం పునరాచరేత్ 

అకృత్యా దేవతారోపం మహాబేరే విశేషతః 

విమానం నాధితిస్టైత సర్వత్రాయం విధిస్సృతః 

విమానధ్రువయోర్నా శే యుగపత్తత్రనిష్కృతిః 

కౌతుకాదీన్ ప్రతిష్థాప్య విహాయ ప్రార్థనామనుమ్ 

బాలాలయం ్రకల్ప్యైవ విధినా తత్ర చార్చయేత్ 

తస్య కాలే 2ప్యతీతే తు తదా తత్ర న దోషకృత్. 

యస్యాంగస్య భవేద్దాని స్తత్ర బాలాలయం భవేత్ 

కృత్వా తస్య తు సంస్కారం యథోక్తం తత్పునశ్ళరేత్. 

కౌతుకాదివినాశే చ దోషయుక్తే ధ్రువే తథా 

విమానే చ తథా దుషు కృత్యా బాలాలయం పునః. 

యథాలాభేన మానేన బింబమాహృత్య దారవమ్ 

ప్రతిష్టాప్యా 2ద్యతరుణాలయోక్త విధినా తతః 

కౌతుకాదీంశ్చ సంకల్ప్య ప్రతిష్థాప్యార్భయేత్కమాత్ 

అలాభే కౌతుకాదీనాం దోషయుక్తే తు దారవే 

బింబమన్యం సమాహృత్య ప్రతిష్టాప్యైవ దారవమ్ 
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తద్చేరం విధివత్త్యక్షా కృత్వా మూలాలయే పునః 

విధినా మూలబేరం తు (ప్రతిష్టాప్య సమర్భయేత్ 

బాలాలయస్య సంస్థానం వక్ష్యే మూలాలయస్య తు. 

మధ్యసూ(త్రాద్దక్షిణే చ ప్రథమావరణే తథా 

ద్వితియావరణే వా ౭థ మంటపాదౌ మనోరమే 

యథ(త్రావకాశస్తతైవం బాలాగారం ప్రకల్పయేత్ 

ద్వితీయావరణాదూర్ష్యం న బాలాగారకల్పనమ్. 

ఏకాది తు శత్రిహస్తాన్తం విస్తారం తు విధీయతే 

అధ్యర్దం చైవ పాదోనముత్సేధం ద్విగుణం తు వా. 

ఉత్సేధం పంచధా కృత్వా 2ధిష్టానం చై కమంశకమ్ 
భిత్తుచ్చం ద్వ్యంశమథ చ ద్వ్యంశం తు శిఖరం మతమ్. 

లుప్తోపరి తృణాచ్చన్నం మృణ్మ్యయం కారయేత్సుధీ:. 

భిత్తివిషంభమానం స్యాన్మూలాలయసమం తథా. 

ద్విగుణం చతుర్లుణం కృత్వా యచ్చిష్టం విధినా కృతమ్ 
నాలిగృహం భవేద్వింద్యాత్తమేవ తరుణాలయమ్. 

మండపాదిషు చేద్భిత్యా సహ తస్య యథార్హ్య కమ్ 

నాలీగృహం మండపేన (ప్రముఖే రహితం తు వా. 

సహితే తు సమం కుర్యా(త్రిపాదం చార్హమేవ వా. 

పూర్యాపరయుతం వా2థ దక్షిణోత్తరమాయతము. 

సమం వా తరుణాగారం శిల్పశా(స్రోక్తవచ్చరేత్ 

పంచవఎంశతిభాగం తు కృత్వా గర్భాలయం తతః, 

మధ్యే బ్రాహ్మం పదం చైకం పరితో 2 స్టౌ తు దైవికమ్ 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

మానుషం తస్య పరితః పదాన్యన్యాని షోడశ, 

కౌతుకం బ్రహ్మణస్ట్రానే స్థాపయేదుత్తమం భవేత్ 

దైవికే మానుషే స్టాప్య మధ్యమం చా 2ధమం భవేత్. 

త్రీణి తు స్నపనాదిని బేరాణి స్టాపయేత్సదా 

అన్యయోరేవ నాన్యత్ర స్టానభేదః ప్రశస్యతే. 

ప్రాణస్థానే తు పీఠం స్యాద్రమ్యమేకత్రిమేఖలమ్ 

యథాలాభాయతం తద్వద్విస్తారోత్సేధసంయుతమ్. 

రత్నన్యాసవిహీనం వా కృత్వా విభవవిస్తరాత్ 

ఆలయాగగ్రే ఇథ వా బాలాగారాగ్రే పూర్వవద్చుధ :. 

యాగశాలాం తు కృత్వైవ తోరణాదీన్విధాయ చ 

సంభృత్రైవ చ సంభారానృత్విజోవరయే(త్కమాత్. 

శాలామధ్యే ప్రకల్ప్యైవ శయ్యావేదిం మనోహరామ్ 

చతుర(శ్రాం పాదహీనామర్రహినాం విశేషతః. 

తద్భిత్త్యా తు సమాం తత్తురీయాంశో త్సేధసమ్మితామ్ 

పంచ (త్రీనథ వై కాగ్నిం సంకల్యైవ చ పూర్వవత్. 

పర్యగ్నిపంచగవ్యాభ్యాం సంశోధ్య విధినా తతః 

బాలాగారం యజ్ఞశాలాం పుణ్యాహమపి వాచయేత్. 

హుత్యాన్నికుండేష్యాఘారం (ప్రధానాన్నిం సమింధ్య చ 

గాయత్రీం వైష్ణవీం చైవ వైష్ణవం విష్ణుసూక్తకమ్. 

పౌరుషం చై కాక్షరాది శ్రీభూసూక్తం చ వారుణమ్ 

పంచమంత్రాన్ జయానభ్యాతానాన్ రాష్ట్రభృత స్తథా. 

మిందాహుతి చ విచ్చిన్నమృద్దిం వైషవసంయుతమ్ 
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318 శ్రీ వైభానసభగవచ్చాస్రే, భార్గవే 

ప్రత్యేకం (ప్రతిమం(త్రం చ హుత్యా చ సమనన్తరమ్. ౧౫౬ 

శ్వేతాబ్బం విష్ణుగాయ(త్రా ఘృతాక్తం బిల్వప(త్రకమ్ 

హునేదష్టోత్తరశతం సర్వదోషవినాశనమ్. ౧౫౭ 

రా(త్రిపూజావసానే తు దేవమభ్యర్భ్య యత్నతః 

హవిర్ని వేద్య తాం శక్తిం కౌతుకాదిషు సంగతామ్. ౧౫౮ 

మహాబేరే సమారోప్య కుంభమాహృత్య పూర్వవత్ 

తంతునా పరివేష్ట్రైవ 'శుచీ వో హవ్య'మ/న్రతః ౧౫౯ 

ప్రక్షాల్యోత్సవనం కృత్వా 'ధారాస్వి'తి చ మం(త్రతః 

అద్భిరాపూర్యాభిమృశ్య 'ఇదమాపశ్శివా' ఇతి. ౧౬౦ 

వస్త్రయుగ్మేన చావేష్ట్య నవరత్నాది విన్యసేత్ 

ఉచ్చార్య విష్ణుగాయత్రీం తత్ర కార్యం సమాచరేత్ ౧౬౧ 

తతో ఇభ్యన్తరమావిశ్య దేవా 2[గ్రే ధాన్యమండలే 

సంన్ఫ్యస్య కుంభమాసిత్వా దేవాగ్రే తూత్తరాముఖః. ౧౬౨ 

సమాహితో హరిం ధ్యాయన్ ప్రార్థయేన్మం[త్రముచ్చరన్ 

'అనర్హమేతత్త్యర్లేహం జీర్ణం తూర్లం వ్యపోహ్య చ. ౧౬౩ 
aC 

కించిత్కాలం చ దేవేశ త్వయా ఇత్ర స్టీయతాం విభో 

యావద్వయం నవం కృత్యా ప్రతిష్ణాం కారయామహే ౧౬౪ 

ప్రపాదం కురు తావత్త్యమస్మిన్ గేహే జగత్పతే' 

ఇత్యుక్తాబ్బమథ ద్వా త్రీన్ సంకల్ఫ్యావధిమాదరాత్. ౧౬౫ 

దేవ్యాది సహితం దేవమావాహ్యాంభసి కుంభకే 

ఆచార్యళ్ళిరసా కుంభం ధారయన్న(గ్రతస్ట్రియాత్. ౧౬౬ 

తదను స్టాపకా బింబాన్యాదాయ స్నపనా ౨వటే 



ప్రకీర్ణా 2 ఏకారః 

యజ్ఞాలయే ప్రతిష్థాప్య చతుర్షశభిరేవ చ, 

కలై స్న్నాష్య వ(న్రాద్యైరలంకృత్య సమర్భ్యచ 

శయ్యావేద్యాం ధాన్యపీఠే శయనాని తు పంచ వై. 

ఆస్తీర్య చా2ధ వాసాంసి బద్ధ్వా (ప్రతిసరం తతః. 

తథైవ శాయయేత్కుర్యాదుత్తరాచ్చాదనం పునః. 

పరిషిచ్య ప్రధానాగ్నిం హొత్రశంసనమాచరేత్ 

కృత్వా చావాహనాదీని హునేదగ్నిషు పూర్వవత్. 

ప్రధానాగ్నా స్రువేణాజ్యమాదాయైవ తు వైష్ణవమ్ 

గాయత్రీం వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం పౌరుషమేవ చ. 

ఏకాక్షరాదిసూక్తం చ శ్రీభూదైవత్యమేవ చ 

త్రిర్హుత్యా సర్వదైవత్యపర్షదాం మం(త్రమేవ చ. 

హుత్యా వ్యపోహ్య విధినా రా(త్రిశేషం సమాహితః 

స్నాత్వా ప్రభాతే దేవేశం ప్రణమ్య ప్రణవేన తు. 

విబో ధ్య దక్షిణాం దద్యాద్యజమానో ముదాన్వితః 

తతో ఇగ్నీం సాధయిత్యా తు గురుస్సిష్ట కృతం తథా. 

పూర్ణాహుతిం చ హుత్వైవ విసృజ్యాగ్నిం విధానతః 

ధారయన్ శిరసా కుంభం శాకునం సూక్తముచ్చరన్. 

ఆచార్యః పురతో గచ్చేతాపకా స్తదనన్తరమ్ 

హస్తాభ్యాం దేవమాదాయ సర్వవాద్యసమాయుతమ్. 

సర్యాలంకారసంయుక్తం తోయధారాపురస్సరమ్ 

ఆలయం పరితో గత్వా (ప్రవిశ్యాభ్యన్తరం పునః. 

విహాయ స్థిరరాశిం తు సుముహూర్తే విశేషతః 
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320 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా(స్తే, భార్గవే 

'ప్రతద్విష్ణురితి (పోచ్య ప్రాణపీరే హరిం స్మరన్. 

ప్రతిష్టాప్య తు దేవేశం తస్య దక్షీణవామయోః 

శ్రియం భువం చ మంత్రాభ్యాం తయోస్ఫంస్థాపయేత్రమాత్ 

దేవపాదౌ స్పృశన్ పశ్చాద్విష్తుసూక్తం జపన్ గురుః 

కృత్యా 2క్షరాణాం న్యాసాది 'నిదం విష్ణు'రితి (బువన్. 

కూర్చేనాదాయ కుంభస్థాం శక్తి 'మాయాతు' మగన్రతః 

'విష్ణుమావాహయా'మీతి కౌతుకస్య తు మూర్దని. 

“శ్రియం” చ హరిణీం' చేతి దేవ్యా దక్షిణవామయో: 

సంస్రావ్యావాహయేద్దేవాం స్తతః పారిషదానపి. 

కౌతుకాద్దక్షిణే వామే స్నపనాదీని కౌతుకాత్ 

సంస్థాప్య తు సమావాహ్య తావత్కాలం సమర్భయేత్. 

స్థాపకై స్సహ పుణ్యాహం కృత్వా 2౭.భ్యర్స్యాసనాదిభిః 

హవిర్ని వేద్య దేవేశం హుత్వా హోమం చ నైత్యికమ్. 

బలిం నిర్వాప్య కుర్వీత బలిభ్రమణమేవ చ 

స్నపనం చోత్సవాదీని పూర్వవత్కారయే(త్ర్కమాత్. 

బాలాలయార్భనే కుర్యాదర్భనం తు (ధువారయోః 

ఆవాహనం విసర్గం చ హిత్యా సర్వం సమాచరేత్. 

మహానసాదినిర్మాణం బాలాలయనిధౌ పునః 

మూలాలయోక్తవత్కుర్యాద్విపరీతం న కారయేత్. 

అజ్ఞానాదర్ణలో భాద్యా కాలస్యాతి(క్రమే సతి 

దేవం విశేషతో 2భ్యర్భ్యశాన్నిం వైప్టవసంయుతమ్. 

హుత్వా సంపూజ్య పూజ్యాంశ్చ యజమానో గురు స్తథా 
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ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

సంప్రార్థ్య దేవం కాలస్య చా ఇవధిం జ్ఞాపయేత్సునః. 

భక్తినమ స్తతః కుర్యాచ్చీఘ్రం కర్మేదమాదరాత్ 

ఏవం ద్యాదశవర్షాన్తం కారయేచ్చ తతః పరమ్. 

న ర మేత హరి స్తత్ర తస్మా దుక్తం సమాచరేత్ 

అశక్తశ్ళేత్తథా కర్తుం బాలాగారాన్తరం పునః. 

సంకల్ప్య స్థాపయేత్తత్ర విపరీతకృదన్య థా 

దేహాద్దేహాన్తర(ప్రాప్తా యథా సం(స్కియతే నరః. 

తథా స్టానాన్తర (ప్రాప్తా ప్రతిష్థాం కారయేద్ద రేః 

ప్రథమే ఇథ ద్వితీయే వా నష్టే బాలాలయే 2ర్భితే. 

దుష్టే వా యేన కేనా 2పి మండపాదౌ మనోరమమ్ 

దేశం తు సమలంకృత్య సంశోధ్య విధివత్పున:. 

సంస్థాప్య కౌతుకాదీంళ్ళ సమభ్యర్వే! స్పీధోనతఃః 

బాలాలయం నవికృత్య తదేవ త్వరితం యథా. 

వాస్తుశుద్దిం చ పుణ్యాహం కృత్యా సరిస్థాప్య చార్చయేత్ 

అయుక్తే తు తతస్తస్మిన్ని ధాయా 2న్యత్ర మన్దిరమ్. 

పున : ప్రతిష్టామార్షేణ ప్రతిష్టాప్య సమర్భయేత్ 

ఇతి శ్రీవైభాసనే భగవచ్చా'స్తే భృగు(ప్రోక్తాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణా 2.దికారే 2.స్టావింశో 2.ధ్యాయ ఫం 
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అధథైకోనశత్రంలళో 2. ధ్వాయ 2. 

= ప్రాయశ్ళ్చిత్తమ్ ఫ్ 

అథ వక్ష్యే విశేషేణ (ధ్రువబేరస్య నిష్కృతిమ్ 

తా్యమజం శైలజం చైవ మార్తికం దారవం త్వితి. 

చాతుర్విధ్యం ద్రువస్యాత్ర పూర్వమేవ మయోదితమ్ 
షణ్మానసహితం కృత్వా సనాలం పాదపద్మకమ్. 

కృత్వా తు తామజం బింబం కౌతుకస్యోక్తవర్మనా 

కృత్వా 2క్ష్యునో శనం చా ఇధివాసాన్ సంస్థాప్య చాచలమ్. 

స్థాపయేత్సహ దేవ్యా చ శుద్ద్యర్థం ప్రతిపర్వ తు 

శుద్దధైరభిషిచ్రైవ భూషటైశ్ళ్చ విభూష్య చ, 

పుష్పన్యాసం చ కృత్సైవ సర్వాన్ పరిషదః (క్రమాత్ 

శైలానేవ ప్రకుర్వీత యథా శాతాతపో 2(బ్రవీత్. 

శైలం (ధ్రువం' తథా చత్రం చిత్రార్హ్దం వా విధాయ చ 

పూర్యోక్తేన విధానేన పరం సంస్కృత్య త(త్రమాత్. 

దేవ్యావన్యాంశ్చ దేవాంశ్ళ తదాలయగతానసి 

తద్దవ్యేణ ప్రకుర్వీత ధ్రువం షణ్మానసంయుతమ్. 

కృత్వా 2క్ష్యశ్ళ (భ్రువో స్తద్వదోషస్టయోరుభయోరపి 

కరపాదతలే చైవ నఖేషు ముకుటే 2పి చ. 

భూషణేషు విధానేన తత్తద్వర్లేన లేపయేత్ 

మృణ్మయం దారవం వా చేత్తద్దవ్యేభైవ దేవతా :. 

తదాలయగతా : కుర్యాదన్యథా విపరీతకృత్ 



ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

అథ వా వర్లహీనం తు శైలం సర్వత్ర కారయేత్, 

అర్దచిత్రస్య శైలస్య హీనేష్వంగేషు చైవ హి 

ప్రత్యంగేషు తథోపాంగేప్వునిష్టం తద్భవేదిహ. 

బాలాగారే 2థ తచ్చక్తిం నీత్యా బింబం సమాహరేత్ 

భూమౌ పిధాయ తస్యోర్షె పద్మా 2గ్నిం పరికల్హ్య చ. 

హుత్వా చ మహతీం శాన్తిం శిలాగ్రహణవత్తథా 

తత్తదంగసముత్ప్సత్తిం యుక్తా తక్టా తు కారయేత్. 

హీనే మహాంగే తద్చేరమయుక్తం చేత్సమీకృతౌ 

త్యక్త్వా తద్విధినా బేరం పునరన్యత్సమాహరేత్, 

బేరం సంధానయోగ్యం యస్వ్య జేత్సాపీ భవేత్స హి 

వినష్టం చ భవేత్సర్వంసంధానం శక్తితశ్చరేత్. 

(ధ్రువబేరమథా 2ర్భాం చ కర్తుం పూర్వమివద్వయమ్ 

అశక్తళ్ళే (ద్రువార్భాన్తు కృత్వా చైకం స్వశక్తితః. 

ప్రతిష్థాప్యార్భయేత్సమ్యగితి కే చిన్మనీషిణః 

ఎకబేరప్రతిష్టాయామేష ఏవ విధిస్ఫృతః. 

అశక్తళ్ళేద్రువం బేరమర్సాబేరమథా 2సివా 

సహితం రహితం వా 2థ దేవీభ్యాం స్థాప్య చార్భయేత్. 

మృదాలయే (బ్రహ్మస్థానే ధ్రువార్సాబేరమాహరేత్ 

తం దేవిసహితం కృత్యా విమానం చ విశేషతః. 

శైలం తు కర్తుమిచ్చేచ్చే ద్దేవో దైవికమాశ్రయేత్ 

యథా తథా ప్రకల్ల్యైవ ఏమానం కౌతుకం పునః. 

లోహజం జంగమం కృత్యా (బ్రహ్మస్థానే సమాచరేత్ 
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కౌతుకం శైలజం చేత్తు స్థావరం త్వేవ స్టాపయేత్. 

లఘుబేరం (ప్రతిష్టాప్య విమానే మృణ్మయే 2ర్చితే 

కర్తుమిచ్చేద్రువం బేరం విమానం చైవ శైలజమ్. 

విమానం పరికల్వ్యైవ విధినా హస్తమానతః 

దేవీభ్యాం సహితం దేవం దైవికాంశే విధాయ చ. 

పూర్యార్చితం గృహీత్రైవ బేరం కౌతుకకర్మణి 

తస్యోత్తరే చౌత్సవాదీన్ ప్రతిష్ణాప్య సమర్భయేత్. 

పూర్వం (ధ్రువార్సాబేరే తు అర్భ్యమానే మృదాలయే 

శిలాభిరిష్ట కాభిర్వా విమానం కర్తుమిచ్చయా. 

రక్షార్థం తస్య బేరస్య శిల్సిస్పర్శనివృత్తయే 

కాస్ట్రన పంజరం కృత్వా బాలాగారం దృఢం తతః. 

సంశోధ్య శల్యం చాధస్తాద్యుక్ష్యా పరమయా పునః 

విమానం యుగ్మహస్తేన తద్భేరస్య వశాదపి. 

యథావిభవవిస్తారం సౌధం కృత్వా సురక్షయేత్ 

తద్చేరసమమధ్యర్హం ద్విగుణం చతుర(్రకమ్. 

అధమం మధ్యమం తద్వదుత్తమం త్రివిధోదితమ్ 

కృత్వా తస్య చతుర్భాగం (త్రిభాగం చార్దమేవ వా. 

గర్భాగారం భవేచ్చేషం భిత్తివిషంభమేవ చ 

సమంటపం విమానం తు పూర్వవత్కారయేద్విధి:. 

శిలేష్టకావిమానే తు వర్గస్యానే పరస్య వా 

కారయేన్మిశ్రమథ చేదశక్తః కర్తుమీదృశమ్. 

అధిష్టానస్య చోర్లం హి యథేష్టస్తానకే పునః 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః; 

మి(శ్రద్రవ్యేణ కుర్యాత్తు శక్తిలోభం న కారయేత్. 

వర్లక్షయే (ధ్రువే దోషసంభవే స్ఫుటితాదిభిః 

అల్పదోషే2పి వా శక్తిం (ధ్రువబేరస్థితాం తదా. 

కుంభే 2.౦భసి సమావాహ్య తత్కుంభం కౌతుకాది చ 

సమాదాయ విధానేన మాలికాయాం తు మండే. 

సన్నస్య కౌతుకాదౌ తు సమావాహ్య సమర్బయేత్ 

కాలే కుంభే సమారోప్య క్రియాస్సర్యాస్పమాచరేత్. 

అతీతే ద్విదినే కుంభమన్యదాదాయచా 2త్వరః 

కుంభాచ్చక్తిం సమాదాయ కుంభే 2న్యస్మిన్ విధానతః. 

అర్భయేత్రిదినే చైవం కుంభసంశోధనం చరేత్ 

పశ్చాచ్చ వర్ల లేపాదీన్ కృత్వా సంశోధ్య చైవ హి, 

వాస్తుహోమం చ పుణ్యాహం (ధ్రువశుద్దిం చ కారయేత్ 

కుంభం బింబం సమాదాయ (ప్రవిశ్యా 2.భ్యన్తరం తతః. 

కౌతుకాదీన్ సుసంస్థాప్య న్యాసాదీంళ్ళ విధాయ చ 

కుంభస్థాం శక్తిమాదాయ (ధ్రువబేరే ఇవరోపయేత్. 

(ధ్రువాత్సునః కౌతుకాదిష్యావాహ్య తు సమర్భయేత్ 

దోషాణాం గౌరవాన్మాసాదూర్ష్యం కాలే త్వపేక్షితే. 

దేవం బాలాలయే స్టాప్య శోధయేన ప్రణ్మాయం పునః 

యావచ్చూలం పున్మ్యూలం శిలాన్తం శోధయే(త్రమాత్, 

నవషట్సంచమూర్తీనాం విమానే దోషసంయుతమ్ 

యత్తలం తత్తలం గృహ్య బాలన్థానం ప్రకల్ప్య చ. 

కౌతుకాదీన్ సుసంస్థాప్య విధినా సమ్యగర్భయేత్ 
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పళ్ళాత్తలే తు నిర్దుష్టే కౌతుకాదీన్ ప్రగృహ్య చ. 

స్థాపయిత్వా పున్వ్రైవ విధినా ఇపి సమర్భయేత్ 

_ అథ వక్ష్యే జీర్ణ బేరపరిత్యాగవిధిం క్రమాత్. 

ధ్రువస్యాంగవిహీనే తు త్యజేత్తత్సద్య ఏవ హి 

కృర్రారాధకయో(ర్లాహ్యమన్యథా స్యాన్మహద్భయమ్. 

తస్మాత్సర్వ ప్రయత్నేన జీర్ణం సంశోధ్య సర్వతః 
నవవ(స్తెస్సమాచ్చాద్య బద్దా చ కుశరజ్జుభిః, 

బ్రాహ్మణైర్యాహయిత్సైవ నదీం స్పారాం సము(ద్రగామ్ 
అశోష్యం వా జలాధారమన్య న్నీ త్వా ఒథ తత్తటే. 

'ప్రపాం కృత్యా 2గ్నిమాధాయ బౌపాసనమతన్టితః 

ఆఘారాన్తే తు జాహుయాద్ద్వైస్లవం శతశస్తతః. 

“దద్భ్యస్యా” హేత్యంగహోమం వ్యాహృత్యన్తం హునేద్బుధః 

వస్త్రబంధం విమోచ్యైవ ప్రాజ్ముఖోదజ్ముఖో గురుః. 

వారుణం వైష్ణవం చైవ (ప్రక్షిప్రైవ చ తజ్జలే 

స్నాయాత్సంస్కృత్య దేవేశం దారవే తు విశేషతః. 

దగ్ద్వా ఒగ్నినాథ తద్భస్మ నిక్షిపేత్తాదృశే జలే 

దేవ్యాదీనాం పర్షదాం చ తత్తన్మండత్రం సవైష్షవమ్. 

హునేజ్ఞలేక్షిపేత్సశ్చాద్దద్యాదాచార్యదక్షిణామ్ 

అథ చెత్కౌతుకాదీనా మంగహాని స్తదుచ్యతే. 

 మహాంగాని శిరః కుక్షి వక్షః కంఠాన్ (ప్రచక్షతే 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

పాదౌ హస్తా బాహవళశ్చేత్యంగాని (ప్రవదన్తి హి 

అంగుల్యః కర్త నానాద్యాః 'ప్రత్యంగాని విదుర్చుధాః 

శిరశ్ళక్రం చ పీఠం చ (ప్రభామండలమేవ చ 

ఉపాంగాన్యూచిరే భూషణాయుధాంబరపూర్వకాన్ 

తత్రోపాంగస్య హీనే తు కుంభం సంసాధ్య పూర్వవత్. 

ఆవాహ్య కుంభే తచ్చక్తిం బింబం సంధాయ పూర్వవత్ 

కృత్వా జలాధివాసాదీన్ వాస్తుహోమం విధాయ చ. 

సంశోధ్య పంచగవ్యైశ్ళ్చ కుశోదైశ్చ విశేషతః 
i 

సప్తభిః కలశైస్థాప్య కుంభస్థాం శక్తిమాదరాత్. 

సమావాహ్యా పునర్చింబే విధినా సమ్యగర్భయేత్ 

ప్రత్యంగహీనే తచ్చక్తిం మహాబేరే 2.వరోప్య చ. 

ఉ[ద్రుత్య బింబం సంప్రోక్ష్య పంచగవ్యైః కుశోదకై : 

తుల్యలోహేన సంధాయ చా2ధివాస్య కుశాదిషు. 

పునః ప్రతిష్టామార్షేణ (ప్రతిష్టాం పునరాచరేత్ 

అంగహీనే తు సంధానయోగ్యం సంధాయ పూర్వవత్. 

అర్భయేదన్యథా యుక్తే హీనే వా 2సి మహాంగకే 

భూమౌ పిధాయ తద్బేరం తదూర్ద్వే జహుయాత్ర్కమాత్. 

అంగహోమం మహాశాన్తిమపోహ్వైవ చ తద్దినమ్ 

ఉద్దృత్య బింబం (ప్రక్షాల్య పంచగవ్యైః కుశోదకైః. 

త్రిరగ్నా సంపరిక్షిప్య శోధయేదామ్లవారిణా 
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328 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా(స్తే భార్గవే 

రాజతం ద్విస్సకృద్రౌక్కం దహేదగ్నావితి (క్రమః. 

కృత్వా తేనైవ ద్రవ్యేణ బింబం పూర్వవదుత్తమమ్ 

పునః (ప్రతిష్టాం కృణ్వైవ కారయేదర్భనం క్రమాత్. 

పటే కుడ్యే ఒథ వా లిఖ్య బేరే విధివదర్శితే 

జీర్ణమాలోక్య తచ్చక్తిమారో ప్యైవార్శమండలే. 

నవీకృత్య పునస్తస్మిన్ ప్రతిష్థాష సమర్చయేత్ 

ఆచార్యేణ చ యేనాదౌ కర్షణాద్యాః కృతాః క్రియాః. 

ప్రతిష్టా వా కృతా విష్టోస్తేనైవాన్యాంశ్చ్ళ కారయేత్ 

నిత్యార్బనోత్సవాదీంశ్చ (ప్రాయశ్సిత్తాది కానపి. 

తదభావే చ తత్తుత్రం పొత్రం నప్తారమేవ చ 
తద్వంశజం వా తచ్చిష్యం. తన్నియుక్తమథాన్తత:. 

ఆచార్యసన్నిధౌ నా 2న్యమాచార్యం వరయేత్క్వచిత్ 

వరయేద్యది రాష్ట్రస్య రాజ్ఞ శ్వా 2పి మహద్భయము. 

భవేచ్చ నిష్పలా పూజా సర్వం కార్యం వినశ్యతి 

తస్మాత్సర్వ(ప్రయత్నేన న కుర్యాద్గురుసంకరమ్. 

అజ్ఞానాదర్థలోభాద్యా కృతే త్యాచార్యసంకరే 

అబ్బా 2నలే మహాశాన్తిం హుత్వా సంప్రార్థ్య వై గురుమ్ 

యాచయిత్వా “క్షమ”స్వేతి పూజయిత్వా విశేషతః 
పునస్తేనైవ తత్కర్మ కారయేదితి శాసనమ్. 

ఆచార్యాదీనామలాభే తు తద్రూపం లేఖయేత్సటే 
తత్సన్నిధౌ యుక్తమన్యమాచార్యం వరయేత్తథా. 

ఏకస్మిన్నాలయే స్యాచ్చేత్సన్నిపాతస్తు కర కామ్ 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

ఆచార్యం సంప్రణమ్యైవ తత్తు(త్రాద్యైర్విదానతః. 

కారయే త్రదలాభే తు కారయేత్తంత్రతో గురు : 

పూర్వం తు యోగమార్లేణ ప్రతిష్టాప్యార్చితే పునః, 

దేవీభ్యాం సహ పశ్చాత్తు కారయేత్ స్థాపనం యది 

ఆభిచారికమేవ స్వా(ద్రాజరాష్ట్ర వినాశకృత్. 

(ధువకౌతుకసంయుక్తే పూజ్యమానే పురా తతః 

విమాన ధ్రువయోర్నా శే బ్రహ్మస్థానే ధ్రువార్భనమ్. 

కౌతుకం చోత్సవస్తానే సాపయేదితి కే చన 
డు డు 

స్థానకే చాసనం కుర్యాచ్చయనం వా 2పీ చేచ్చయా. 

ఆసనే శయనం కుర్యాత్సానకం న తు కారయేత్ 

శయనే నా2సనం చైవ స్థానకం కారయేద్విధిః 

కౌతుకం స్థితమాసీన మౌత్సవం కారయేత్తథా. 

ఆసీనం కౌతుకం కుర్యా త్య్యితమౌత్సవమేవ వా. 

స్నపనం బలిబేరం చ స్థితం సర్వత్ర కారయేత్ 

అవతారగణస్యైవ మూర్తీనాం పంచకస్య చ 

అన్యోన్యసంకరేణైవ స్థాపనే కౌతుకస్య చ 

మహత్తరో భవేద్దోష స్తద్దోషశమనాయ వై 

హుత్వా తు మహతీం శాన్తిం యథాస్థానే తు స్టాపయేత్ 
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330 శ్రీ వైజానసభగవచ్చా(స్తే, భార్గవే 

అథ వక్సే విశేషణ శాన్తిపంచకకల్పనమ్. 

నరాణాం పాపబాహుల్యాదపరాధవిశేషతః 

దేవాస్సృజన్యద్భుతాని తేషు దృష్టిషు సత్వరమ్. 

'కుర్యాచ్చాన్తిం యథోక్తాం తు విపరీతే త్వనర్థకృత్ 

కర్రారాధకయోశ్రైవ రాజ్ఞో రాష్ట్రస్య వాస్తునః 

సంక్షోభో జాయతే సద్యో వినాశో భవతి (ధ్రువమ్ 

ద్యాదశాహా 2న్రరే తస్మాఛ్చాన్తిం కుర్యాద్విధానత:. 

అతీతే ద్యాదశాహే తు మహాశాన్తిపురస్సరమ్ 

సంపూజ్య వైష్ణవాన్ శక్త్యా దత్వా వై భూరిదక్షిణామ్. 

ఆరభేదుత్తరం కర్మ మాసే 2తీతే విశేషతః 

సప్తాహం తు మహాశాన్తిం హుత్యా ఏప్రశతం తథా 

భోజయిత్యా చ దేవేశమనుమాన్య తు కారయేత్ 

షణ్మాసే సమతీతే తు రమతే తత్ర నో హరిః 

తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన కుర్యాచ్చాన్తిం యథోదితామ్ 

భౌమా 2న్తరిక్షదివ్యాఖ్యభేదాత్రివిధమద్భుతమ్. 

[గ్రహయుద్ధశ్చ భేదళ్ళ వికారో (గహమండలే 

సర్వ(గ్రాసోపరాగళ్ళ దుర్భిక్షశ్చా 2క్షభేదనమ్ 

ఏవమాదీని దివ్యాని త్వద్భుతాని*ప్రచక్షతే 

ఆంతరిక్షాణి చార్కేంద్యోః పరివేష్లో నిరన్తరః, 

వర్గాన్తరేణ బాహుల్యాత్సరివేషస్తథావిధః: 
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ప్రకీర్ణా 2. ధకారః 

రాత్రావింద్రధనుర్దేవసద్మ చాకాశమండలే. 

అశన్యుల్కాదిపాతశ్ళ రాహుపుచ్చాదిదర్శనమ్ 

నక్షత్రపతనం కేతోర్జూమస్యేంద్రస్య దర్శనమ్. 

గంధర్వనగరన్యా ఇసి దర్శనం పతనం తువా 

ప్రతిసూర్యా 2బ్ద్బనక్షత్రదర్శనం సం(ప్రచక్షతే, 

భౌమాన్యనేకథోకాని చరస్థిరవిభేదతః 

దేశకాలస్వభావాదివిరుద్దం ప్రసవాదికమ్. 

పృషదంశకసర్సాశ్యయోనిజానాం విశేషతః 

గోనాగమహిషాద్యేషు తిర్యక్షు జననం తథా. 

కృమికీటపతంగేషు విష్కి రేప్పండజాదిషు 

వివర్గాకారవాసాదిరాశ్రయాది స్తథాలయే. 

రక్తస్రిదర్శనాదీని చాద్భుతాని చ రేషు తు 

దివ్యాని చాన్తరిక్షాణి తేషామ(త్రోత్తమోత్తమమ్. 

నారాణి చోత్తమాని స్యుర్మాహిషాద్యాని మధ్యమమ్ 

సరీసృపాదిషు భవాన్యధమాని వదన్తి హి. 

రోదనం హసనం జల్ఫో జ్వలనం పరివర్తనమ్ 

స్వేదళశ్ళ రుధిరస్రావః కృమికీటాదిసంభవః. 

అకాలస్ఫ్సోటనం ధూమశ్వాంగకంపనమేవ చ 

స్వాపనాస్వాదనేచైవ తృణవల్మీక సంభవః. 

ప్రతిమాయాం భవేచ్చేత్తు రక్తస్రీదర్శనం తథా 
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332 శ్రీ వైభానసభగవచ్చాస్రే, భార్గవే 

పాషండప్రతిలోమాన్య్యజాతిభిః పతితై స్తథా. ౧౦౩ 

సృగాలాదిభిరస్పృ శ్వైస్ప్పర్శనే చ (ప్రవేశనే 

స్టూణావిరోహణే చైవ చలనే పరివర్తనే. ౧౦౪ 

తథాపసర్పణే చైవ కవాటశయనా 2సనే 

భిత్యాయుధా ఇంబరే తద్వదగ్నిహోత్రాద్యుపస్కరే. ౧౦౫ 

విమానే చ వికారశ్చ మక్షికావృక్షపాతనే 

(ప్రవర్తనే చోపసర్సే పర్షపుష్పఫలేషు చ. - ౧౦౬ 

శాఖాదౌ విపరీతస్య దర్శనం చ విశేషతః 

రక్తస్రావో జల(స్రావశ్చాద్భుతాని స్థిరేషు తు. ౧౦౭ 

తేషు గర్భగృహే చైవ పఠే చైవ భవాని తు 

రాజ్ఞో రాష్ట్రస్య విప్రాణాం నాశకాని విశేషతః. _. ౧౦౮ 

కర్రారాధకయోర్నాశ ఇతి శాతాతపో 2(బ్రవీత్ 

'ప్రాసాదజాని రాజ్ఞాం స్యుః ప్రాసాదే 2పి విశేషతః. ౧౦౯ 

అధిష్టానే చ పాదే చ (ప్రస్తరే చ గలే 2పి చ 

శిఖరే చ భవాని స్యుః క్షత్రియాణాం (క్రమేణ తు. ౧౧౦ 

అభిషేకస్య యోగ్యస్య యువరాజస్య చైవ హి 

అభిషిక్తస్య స(మ్రజశ్సా 2త్యాహితకరాణి తు. ౧౧౧ 

ప్రథమావరణేో వైశ్యజాతీనాం మంత్రిణాం తథా 

పురోహితస్య తన్మండలాధిపానాం మహద్భయమ్. ౧౧౨ 

శూద్రజాతివిపద్దేతుర్షితీయావరణాదిషు 
లా 

సస్యనాశో గజాశ్వాదిపశునాశళ్చ్ళ జాయతే, ౧౧౩ 

పురోధసశాా 2గ్నికుండే బ్రహ్మస్తానే ద్విజన్మనామ్ 



ప్రకీర్ణా = ధికార; 

రుద్రాలయే తు సర్వేషాం నృపస్య తు గుహాలయే. 

సేనేశానాం విపత్తి స్వాద్య(క్రతుండాలయే తథా 

శ్ర్రాలయే రాజపత్నీనాం దుర్గాస్తానే 2.న్యయోషితామ్. 

మాతృస్థానే 2 న్యజాతీనామోషధీనాం కుబేరకే 

నృపవాహనశస్రోపజీవినాం భాస్కరాలయే. 

అన్యదేవాలయే తత్తద్భక్తానామపి లక్షయేత్ 

ఆస్థానమండపసభామండపప్రాంగణేషు చ, 

మహానసే నృపావాసే (క్రీడాస్థానే విశేషతః 

ఆచార్యయజమానాదిపదార్థినిలయేషు చ. 

చైత్యవృక్షాదిషూద్భూతా రక్తస్తీదర్భనాదయః 

వల్మీకాద్యాశ్ళ ఫలదాస్తత్రద్ది శ్యుక్తమార్గత: 

భౌమేషు దేవబేరార్సాపీఠగర్భగృహాన్తే 

జాతా దోషాస్తు సం(ప్రోక్తా ఉత్తమోత్తమసంజ్ఞితాః 

ఉత్తమాస్తుపునర్జాతాః ప్రాకారే ముఖమండపే 

మధ్యమా : ప్రథమావరణే శేషేషూక్తాస్తథాధమా:. 

తథా రాజాంగణే చోత్తమోత్తమాః పరితస్తత; 

అంకణేషూత్తమా అంతర్వాస్తుకే మధ్యమాస్ఫృతాః. 

అధమా వాస్తునో బాహ్యే తారతమ్యమితి స్మృతమ్ 

దివ్యాన్తరిక్షయోర్నాస్తి చికిత్సా శాన్తిరిష్యతే. 

భౌమేషు తు చరేష్వత్ర నిమిత్తం చ నిమిత్తినమ్ 
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దేశాన్తరే వాసయిత్యా శాన్తిం తత్ర సమాచరేత్. 

స్థిరేషు (ప్రతిమానాం తు రోదనే హసనే తథా 

జ్వలనే చ తథా దేవం సంస్థాప్య తరుణాలయే. 

తద్చేరస్త్టాం సమారోప్య శక్తిం తత్ర విధానతః. 

శాన్తిం కృత్వా పునః కుర్వాత్హ్రాపనం చార్చనం (క్రమాత్ 

పరివృత్తా పునస్థాప్య కుర్యాఛ్చా 2న్యాది పూర్వవత్ 

స్వేదే చ రుధిర (స్రావే సర్వం రోదనవచ్చరేత్. 

కృమికీటపతంగానాం తృణాదీనామథోద్భవే 

ఆరోప్య పూర్వవచ్చక్తిం పునస్సంధాయ యుక్తితః. 

" శాన్యాదీనాచరేదేవమకాలస్పోటనాదికే 

బేరార్సాపీఠకే తద్వదాలయా 2 భ్యన్తరేపి చ. 

వలీ శ్రకాద్యుద్భవే దేవం సంస్థాప్య తరుణాలయే 

యావద్దోషం ఖనిత్సైవ గవ్యైరభ్యుక్ష్య పంచభి ; 

సంశోధ్య సర్వం సంధాయ పున స్తాపన మాచరేత్ 

'ప్రాసాదబాహ్వే చోత్సన్నే వివిరే విశదీకృతే. 

పేషయిత్యా మరీచ్యాదిజలేనాపూర్య చాళ్మనా 

ఆలిప్య శర్కరాం కుర్యాచ్చాన్తిం దివ్య(ప్రచోదితామ్. 

పునరప్పుది తే కుర్యాదేవమేవ తు యుక్తితః 

మక్షి కాదర్శనే తత్త్యద్యుపోహ్య త్వవిలంబితమ్. 

శోధయిత్యా తతశ్ళాన్తిమారభేత విచక్షణ: 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

అస్పృశ్యస్పర్భనే తద్వత్కృత్వా శాన్తిం సమాచరేత్. 

స్టూణావిరోహణాదౌ చ పునస్సంధాయ చాచరేత్ 

హరఠాద్వక్షాదిపతనే శా న్తి స్తత్యాగపూర్వికా. 

రాజాంగణే సముత్సన్నే రొజానం సబలం పునః 

వేశ్మాన్తరం వాసయిత్యా శాన్తిం కృత్వా యథోచితామ్. 

అభిషిచ్య పునర్యుక్తే దినే రాష్ట్రం ప్రవేశయేత్ 
అథోత్తమోత్తమస్యోత్తమస్య స్యాన్మధమస్య చ, 

అధమస్యా 2పి చాస్పృశ్యస్పర్శనస్య యథా(క్రమమ్ 

క్రమేణాద్భుతశాన్తిస్తు ప్రభూతా మహతి తథా. 

శాన్తిశ్ళుద్దిరితి (ప్రాజ్ఞై పంచధా శాన్తిరుచ్యతే 

ఆలయాభిముఖే తద్వదైశాన్యాం చోత్తరే 2థ వా. 

పర్వతాగ్రే తటాకస్య తీరే వా మండపం (ప్రపామ్ 

కూటం వా షోడశ స్తంభసంయుక్తాం సుమనోహరామ్. 

చతుర్తస్తప్రమాణాన్తస్త్పృంభాన్తర సమాయుతామ్ 

తాలోన్నతాచలాయుక్తాం ? కృత్వా మధ్యే విధానతః 

కుండం (శ్రామణకోక్తం తు కృత్వా ధో ద్యాదశాంగులమ్ 

ఖనిత్ర్వైవ చ తత్రాచ్యాం ద్విహస్తాయత విసృతమ్. 

హస్తమాత్రసముత్వేధం కృత్వా స్థండిలముత్తమమ్ 

ప్రాగాదిషు చతుర్తిక్షు క్రమేణాహవనీయకమ్. 
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336 శ్రీ వైఖానసభగవచ్వా(స్తే, భార్గవే 

అన్వాహార్యం చావసథ్యం గొర్హపత్యం చ కారయేత్ 

ఆగ్నేయాదిషు కోణేషు కుండాన్యౌపాసనాని చ. 

కృత్వా ద్యారేషు విధినా తోరణాది ప్రకల్పయేత్ 

పూర్ణకుంభైరంకురైశ్చ కదలీభిర్ష్యజైరపి. 

స్తంభవేష్టనకాద్యైశ్చ దర్భమాలాభిరేవ చ 

అలంకృత్య వితానాద్యైర్యథావిభవవిస్తరమ్ 

స్థండిలే ధాన్యరాశిం తు కృత్వా తస్య చ మధ్యమే 

పద్మమష్టదలం కృత్వా తండులై స్తస్య మధ్యమె. 

సౌవర్లం రాజతం తామం మృణ్మయం వా స్వశక్తితః 

ద్యాత్రింశత్రృస్థసంపూర్షం కుంభమాదాయ శాగస్రవత్. 

తంతునా పరివేష్టైవ యవాన్తరమనన్తరమ్ 

వస్రయుగ్మేన సంవేష్ట్ర భూషణైశ్ళ విభూష్య చ. 

సౌవర్లమంగలాన్యష్టా తథా పంచా ఇయుధాని చ 

వర్లచిహ్నాని తాదృంశి చాహీనాన్యంగులాదపి. 

రత్నాని హేమ రజతం తామ్రం కాంస్యం తథా (త్రపు 

సీసాయస్తీక్షకానాని' (గ్రహరూపాణి చైవ హి. న 

నిక్షిప్యా ఇపూర్య తోయేన శుద్దేన తు విధానతః 

కర్ఫూరచందనోశీరలవంగైలాదికానపి. 

గంధద్రవ్యాణి చాన్యాని న్యస్య చూతాదిపల్లవాన్ 

తన్ముఖం తు పిధానేన పిదధ్యాత్సదృశేన వై. 

ఆచార్యమృత్విజశ్చాప వృత్వా శా(స్త్రవిధానతః 

నవవ(స్తోత్తరియాద్యైః పంచాంగార్చి తభూషణై : 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః; 

అలంకృత్యా 2గ్ని కుండేషు హుత్యా ఇఘారం యథోదితమ్ 

మధ్యే సూర్యం తథేందద్రాది భార్గవాంగారకా తథా 

మందం గురుం పావకాది చంద్రరాహుధ్వజాన్ బుధమ్ 

ప్రదక్షిణవశేనైవ ధ్యాత్యావాహ్యా 2ర్భయే తతః 

అష్టాక్షరేణా ఒఇయుతం వా సహస్రం చాష్టసంయుతమ్ 

అభిమృశ్య విధానేన గ్రహయజ్ఞొదితేన వై. 

హునేచ్చ తత్తద్దైెవత్యం సమిచ్చరుఘృతైః క్రమాత్ 

హుత్యాష్టోత్తర సాహ(స్రం తతో వైఖానసా ఇనలే. 

ఘృతావ్లుతైర్చిల్వదలైరప్టోత్తరసహ(స్రకమ్ 

హునేదష్టాక్షరం నిత్యం తథా బిల్వసమిద్దృతై: 

దూర్యాపూప(వ్రహితిలచరులాజా 2 బ్దసక్తుభిః 

వైష్ణవ్యా చైవ గాయ(త్రా పూర్వవజ్ఞాహుయాద్లురుః 

ఘృతేనాష్టాక్షరేణైవ సహ(స్రం చాష్ట్రసంయుతమ్ 

హుత్వాన్తే తు ఘృతేనైవ వైష్ణవం విష్ణుసూక్తకమ్. 

జాహుయాత్నౌరుషం సూక్తం నృత్రెర్లేయెశ్ళ ఘోషయేత్ 

యథాదిశం చతుర్వేదాన్నిత్య్వమధ్యాపయే(త్రమాత్. 

కల్పసూత్రమథాఖేయం ప్రణీతం గురుణా పురా 

స్వాధ్యాయో య(త్ర యళత్రోక్తస్త(త్రాధ్యేయం విధానతః 

బుత్విగ్భ్యో దక్షిణాం దద్వాదేవం సప్తాహమాచరేత్ 

యది దేవాలయే దోషకుంభపార్చు ఒథస్టండిలే. 

దేవం తం స్థాప్య చాభ్యర్య నివేద్య చ మహాహవిః 

దేవస్యాభిముఖే హుత్యా హోమమన్తే యథావిధి. 
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వాహం వాథ సప్తాహముత్సవం కారయేద్విధిః 

వ్యాన్తరిక్షయోః కుంభజలేనాష్టావయేన్నృపమ్ 

ౌమేషు తత్హృలం ప్రోక్ష్య శిష్టతోయేన వై నృపమ్ 

కత్పత్నీం చాభిషించేచ్చ గురుం సంపూజ్య పార్థివః 

ువర్లపశుభూమ్యాదీన్ దద్యాదృత్విగ్భ్య ఏవ చ 

క్షిణాం బహులాం దద్యాజ్జీవో యజ్ఞస్య దక్షిణా. 

కుది రాజగృహే దోషః కృత్యా మండపమన్రికే 

్రార్యవ([ద్రహయజ్ఞం చ హోమం (శ్రామణకే ఇనలే. 

ఏంభస్య సాధనం కృత్వా సప్తాహాన్తే ప్రభుం తథా 

్నాపయేత్కుంభతోయేన (ప్రతిష్టోక్షక్రమేణ వై. 

క్షిణాం గురుపూర్వేభ్యో దత్వా కృత్వా 20కురా 2ర్బణమ్ 

భే ఒనుకూలే నక్షత్రే కృత్యా చైవాభిషేచనమ్. 

ఏవిశేత్పూర్వగేహం తు ధర్మ సిద్ద్యిగురూదితః 

షు ఏవ విధిః (ప్రోక్తో గృహిణామపి సమ్మతః 

”జ్ఞాం పరార్థవృత్తిత్యాత్సో 21త తు ప్రకృతీకృతః 

ర్వ గ్రాసనోపరాగాదిదివ్యాద్భుతశమాయ వై. 

నుథాశక్తి బ్రాహ్మణేభ్యఃస్వర్లం భూమిం పశూనపి 

నద్యాత్తథా విశేషేణ దక్షిణాం భూరిసమ్మితామ్. 

వనావృష్టినివృత్త్యర్థం కుంభం సంగృహ్య పూర్వవత్ 

ర్వతిర్ధం సమావాహ్య సమభ్యర్స్యా(గతో హరేః 

ాన్య పీఠే తు సౌవర్లం పద్మమష్టదలైర్యుతమ్ 
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హమపాత్రే తు సన్ఫ్యస్య దేవమావాహ్య తత్ర చ. 

అభ్యర్భ్య తస్య చోర్తే తు పీఠే కుంభం నిధాయ చ 

కుంభమూలే తు సుషిరం సూచీమాత్రం విధాయ చ. 

తద్దారయా త్వవిచ్చిన్నరూపయా సేచయేద్దరిమ్ 

సమిద్భిరైతసీభిస్తు పాలాశీభిరథా 2పి వా. 

అష్టోత్రరసహ(స్రం తు జూాహుయాత్సంచవారుణమ్ 

అగ్నౌ (శ్రామణకే పశ్చాద్దిశాహోమేషు పూర్వవత్. 

అష్టోత్తరసహ(స్రం తు (ప్రత్యేకం పంచవారుణమ్ 

సమిద్భిర్దహుయాద్విద్యాన్ వైతసీభిర్యథావిధి. 

సమిద్భిః పునరాజ్యేన వైతసీభిః పృథగ్గునేత్ 

అప్టాధికసహ(స్రం తు “ఇంద్రం ప్రణయన్త” మిత్యపి. 

శ్రామణాగ్నిం విధాయైకం దక్షిణే తస్య వ[జ్రిణమ్ 

ఆవాహ్య తు సమభ్యర్భ్య “శవీసహా” యేతి హోమయేల్. 

దేవం విశేషతో 2భ్యర్య కారయేత్స్నపనాదికమ్ 

ఏవం జ్ఞాత్వా విధానేన తత్తత్కర్మసు గౌరవమ్. 

త్ర్యహాది (త్రింశద్ద(స్రాన్తం (శ్రామణాగ్నా యథావిధి 

దినే దినే పూరయిత్వా కుంభం తేనైవ సేచయేత్. 

సర్వాన్తే దేవమాస్నాప్య సమభ్యర్చ్య హవిర్దదేత్ 

కర్మాన్తే స్యాన్మహావృష్టి స్తస్మాద్య త్నేన కారయేత్, 

అథ వా వర్ష కామీ వా మోక్షార్థీ పశుకామనః 

సర్యోపద్రవశాన్య్యర్థీ విజయార్థీ విశేషత ; 
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స్నపనాలయమాసాద్య అలంకృత్య చ పూర్వవత్ 

కర ఇగ రవమాజ్ఞాయ సంభృత్య బహుధా పయః 

పూజయే(త్రథమం యత్నాదాచార్యం సహి ధారకః 

ఆచార్యస్సు ప్రసన్నాత్మా శృ భ్రా(త్రాచ్యాం తు తండులైః 

కృత్వా పంక్తిం దక్షిణోత్త్రరాయతాం విపులాన్తరామ్ 

శృ భ్రాద్దక్షిణతః కృత్వా కుండం (శ్రామణకస్య తు 

అన్నిమాధాయ కుంభాం స్తు నవ సంవేష్ట్య తంతునా 

అద్భిః ప్రక్షాళత్య చోత్సూయ కుశకూర్చేన చా ఇత్వరః 

క్షీరీణ పూరయితైవ చోత్పూతేన క్రమేణ వై 

పంక్తిం నిధాయా 2 పిధానైరపిధాయోపరి (క్రమాత్. 

వ(స్తేణాచ్చా ఏ'(భ్రంపూజాన్తే 2భ్యర్భ్యవూ హరిమ్ 

స్వస్తిసూక్తేన చానమ్య సంస్థాప్య శృభ్రమధ్యమే. 

అర్భనోక్తవిధానేన సర్వం పూర్వవదాచరేత్ 

తంతునా వేష్టితే క్షీరం గృహీత్వా కరకే పునః. 

విష్ణుసూక్తేన “దేష్నే” త్వేత్యాద్యైర్మంత్రై : (క్రమాద్దురుః 

తయా సంస్నాపయేద్దేవముక్తయా క్షీరధారయా. 

తథైవ పరిషిచ్యా 2గ్నిం మంత్రై “ర్విహ్లోర్ను” కాదిభిః 

“అతోదేవాది” భిస్తద్వదషార్ల మనునా తథా. 

జొహుయాద్విష్టుగాయ(త్రా అష్టాధికసహ(స్రకమ్ 

అథ వా స్నపనం యావత్తావదుద్వర్త్య మ(న్రతః 

హారిద్రేన తు చూర్లేన సంశోధ్యామ్లాదిభిస్తతః 

గంధోదేన సుసంస్నాప్య ప్లోతేన విమృజేత్తతః 
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వ(స్త్రాదిభిరలంకృత్య సమభ్యర్య విధానతః 

పాయసాది హవిరద్యాద్దద్యాదాచార్య దక్షిణామ్. 

అనేన సర్వాన్ కామాంళ్ళ లభేతా 2 విశయం నరః 

ధ్రువబేరార్భనే చేత్తు సంస్నాప్య ప్రముఖే ఘటమ్. 

తస్మాదానియ తత్రైవ స్నాపయేదుక్తగౌరవాత్ 

సప్తపంచత్రహాన్యత్ర క్షీరస్నానం ప్రకల్పయేత్. 
అణాల 

ఏవం ఘృతాభిషేకం చ కారయేత్సదృశం ఫలమ్ 

1మామద్భుతశాన్తిం తు కాశ్యపాద్యా; (ప్రచక్షతే. 

అథ ప్రభూతశాన్తిం తు ప్రవక్ష్యామి తపోధనాః 
పూర్వవన్మంటపాదీని కారయిత్యా యథావిధి 

దిశాహోమం చ కృత్వైవ (శ్రామణా 2గ్నై యథోదితమ్ 

కుంభం సంసాధ్య చ ప్రాగ్య్వత్సప్తాహాన్తే విశేషతః 

అష్టోత్తర శతం వా ఇష్ట చత్యారింశదథా 2థ వా 

సంగృహ్య కలశానాన్తు సమభ్యర్య్యా ౬ భిషిచ్య చ. 

దేవం విశేషతో 2 భ్యర్య్య హఎర్దద్యాదయం విధిః 

మహాశాన్తి[క్రమం వక్ష్యే వినా కుంభస్య సాధనమ్. 

అగ్నౌ (శ్రామణకే బిల్వప(త్రైరాజ్యావ్లుతైః (క్రమాత్ 

అపష్టాధికసహ(స్రం వై హునేదష్టాక్షరేణ తు. 

ఆజ్యేన వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం పౌరుష మేవ చ 

హుత్వా (త్రహాన్తే సంస్నాప్య శుద్ద స్నపనవర్త్మనా. 
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సమభ్యర్భ్య హవిర్దద్యాన్మహాశాన్తిరియం భవేత్, 

జాపాసనాగ్నా వేకాహం హుత్యా శాన్తిం విధానతః ౨౦౮ 

(బ్రాహ్మణాన్ భోజయిత్రైవ దద్యాదాచార్యదక్షిణామ్ 

అథ శుద్దిఎధిం వక్ష్యే వాస్తుహోమం హునేత్తతః ౨౦౯ 

బిల్వప(త్రాదిభిర్హుత్యా పృథగష్టోత్తరం శతమ్ 

పుణ్యాహాన్తే గురుం పూజ్య భోజయే[ద్రాహ్మణానపి. ౨౦) 

సర్వ(త్రతు వికల్సేన ఘటసంస్కారమాచరేత్ 

అథాతస్పర్వ శాన్తిస్సాదపమృత్యుభయే తథా. ౨౧౧ 

(గ్రహకొపి మహావ్యాధౌ పరచక్రభయే తథా 

అర్హబంధువినాశే చ దుర్భిక్ష చ పరాజయే. ౨౧౨ 

_ అభిచారభయే చైవ తాపత్రయనిపీడనే 

విరుద్దే ఇచాత్మన: ప్రాప్తే సర్వశాన్తిం సమాచరేత్. ౨౧౩ 

సప్తాహం వా నవాహం వా ద్యాదశార్లన వై పృథక్ 

అష్టోత్తర సహస్రం తు జహుయాద్విధినా క్రమాత్, ౨౧౪ 

ఇతి శ్రీ వైఖానసే భగవచ్చాస్త్రే భృగుప్రోక్రా యాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణా2ధికారే ఏకోనత్రింశో ఇధ్యాయ; 



ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

అధ తంలో 2_ధ్వ్యాయః 

ప్రాయశ్సి త్తమ్ 

9థ వక్ష్యే విశేషేణ తంత్రసంకరనిష్కృతిమ్ 

స్టవస్యాన్యతంత్రేణ సంకరే దోషమాదిశేత్. 

గామస్య యజమానస్య రాజ్ఞ రాష్ట్రస్య సంక్షయః 

కద్దుషశమనాయైవ సాంకర్యమపహాయ చ. 

ఏద్మానలే వైష్ణవం చ విష్ణుసూక్తం చ పౌరుషమ్ 

పారమాత్మికమీంకారా ద్యష్టాశీతిం విశేషతః 

అష్టోత్తర సహ(స్రం వా శతమపష్పోత్తరం తు వా 

దోషగౌరవముద్దిశ్య హుత్యా పూర్వవదాచరేత్. 

వైష్ణవం ద్వివిధం శాస్తం మునిభిః పరికీర్తితమ్ 

వైఖాసనం పంచరా(త్రం వైదికం తాంత్రికం (క్రమాత్. 

వైఖానసం వైదికం స్యాద్దైదికైరర్బితం ద్విబైః 

ఐహికాముష్మికఫల(ప్రదం సౌమ్యం (ప్రకీర్తితమ్. 

పంచరా(త్రమధాగ్నేయమవైది కమ తాత్మి కమ్ 

తాపాదిపంచసంస్కారదీక్షావద్భిస్సమర్చితమ్ 

అ(శ్రీకరమథ (ప్రోక్తం కేవలాముష్మికప్రదమ్ 

సౌమ్యం సర్వత్ర సంపూజ్యం (గ్రామాదిషు విశేషతః 

బ్రాహ్మణానాం చ గేహేషు సౌమ్యే నై వార్చ యేద్దరిమ్ 

ఆగ్నేయమర్భయేత్తద్వదవాస్త్యంగాలయే తథా. 

పర్యతాదిప్పరణ్యేషు వివిక్తేషు స్థలేషు చ 
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344 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

విప్రావాసే జనావాసే నైవ కుర్యాదనేన తు. 

సౌమ్యే వైఖానసే మార్లే యద్యాగ్నే యేన సంకరః 

పంచరాత్రేణ సంప్రాప్తో రాజా రాష్ట్రం వినశ్యతి. 

తద్దోషశమనాయైవ పద్మాగ్న జాహుయా(త్రమాత్ 

మహాశాన్తిం విధానేన సప్తాహం వా (త్రహన్లు వా. 

అష్టాధికళత్తైళ్ళ్చివ సంస్నాప్య కలశైస్తతః 

అభ్యర్య దేవదేవేశం సంపూజ్యైవ తు వైష్లవాన్. 

భోజయిత్య్వా బ్రాహ్మణాంస్తు కారయేత్ఫూర్యవర్త్మనా 

పంచరాత్రవిధానేన ప్రతిష్థాప్యార్భనేకృతే. 

కాలేనాన్తరితే తస్మిన్ కుర్యాత్సౌమ్య(ప్రవేశనమ్ 

సౌమ్యత్యాద్రాజరా[ష్ట్రాణాం తత్సమృద్దికరం భవేత్. 

పద్మానలే మహాశ్తానిం హుత్వాదౌ చ తతః (క్రమాత్ 

వైఖానసేన విధినా విమానం బింబమేవ చ. 

సంస్కృత్య చోచితైస్సరైస్సంస్కారైః కర్షణాదిభిః 

ప్రతిష్టాప్య తదారభ్య సర్వం తేనైవ చాచరేత్. 

ఆలయాశ్రిత దేవానాం పరివారస్య పర్షదామ్ 

పూజాయామప్యముఖ్యాయాం సంకరో నైవ సమ్మతః 

మాహాత్మ్యం కిము వక్ష్యామి శా!స్త్రస్య మహతో 2స్య వై 

నా ఇలం దేవాస్రయస్సే(న్రా అనన్తో 2ప్యుపవర్షితుమ్. 

శ్రుజ్వన్తు మునయస్స ర్వే శాస్రమాహాత్యముత్తమమ్ 

యావచ్చక్తి ప్రవక్ష్యామి జ్ఞాతం గురుకృపాబలాత్. 
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ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

పురా చతురు శఖో (బ్రహ్మా సిసృక్షురఖీలం జగత్ 

సుప్తోద్దితశ్చిరం కాలం (ప్రా(క్రామీత్సర్గ కర్మణి 

విసస్మార యదా ధాతా నిద్రయా[క్రాన్తమానసః 

వేదాంత్సర్గ ప్రధానాంన్లు సృష్టిర్నెవప్రవర్తతే. 

చిన్హాతురస్తదా (బ్రహ్మా మూఢః కర్తవ్యకర్మణి 

బహుధా ధ్యాయమానస్తు న లేభే కారణం స్వతః 

స్వశక్యా యద్విధేయం స్యాత్సర్వం చక్రే విమూఢధీ : 

న హి తత్కారణం లేభే వేదవిస్మరణం తు యత్ 

చిరాచ్చింతాం తు తాం త్యక్తా స్వస్థచత్తః ప్రజాపతిః 

హృత్సద మధ్యే పురుషం పరమేణ సమాధినా 

చిన్రయామాస వై విష్ణుమృగ్యజుస్పామరూపిణమ్ 

తుష్టావ చ తదా (బ్రహ్మా హరి(ప్రవణమానసః 

ననామ చ తదా విష్ణుం శంఖచక్రగదాధరమ్ 

అర్భయామాస దేవేశం పాద్యాద్యైర్వి[గ్రహైస్సమై: 

ముహుర్ముహుః ప్రణమ్యా ఇథమూర్షా దేవం జగత్సతిమ్ 

నిర్వ్యాజకరుణాలేశాద్దేవస్య విమలాన్తరః 

తుష్టావజగదీశానం నారాయణమజం విధిః 

“జితంతే పుండరీకాక్ష నమస్తే విశ్శభావన . 

నమస్తే 2 స్తు హృషీ కేశ మహాపురుష పూర్వజ 

దేశకాలపరిచ్చేదరహితానన్ర చిన్మయ. 

సత్యజ్ఞానసుఖానన్షస్వరూప పరమేశ్వర 

పంచవ్యూహ చతుర్వ్య్యూహానన్తవ్యూహాత శనిగ్రహ, 
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346 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా(స్తే భార్గవే 

విష్ణో పురుష సత్యాచ్యుతా 2నిరుద్ద జగత్పతే 

నిత్యముక్తజనావాసపరమవ్యోమనాయక. 

శ్రీభూనీలాదిసంసేవ్య దివ్యమంగలవి[గ్రహ 

శంఖచ(క్రగదాపాణే భకాభయవర(ప్రద. 

కిరీట హార కేయూర కటకాంగదభూషిత 

(గ్రైవేయకపరిష్కార కటిసూత్రవిరాజిత. 

తుళసీమాలికారాజద్విశాలోరస్ట్రృలా ౨౦చిత 

ప్రలంబయజ్ఞసూ(త్రాఢ్య కౌస్తుభాభరణోజ్ఞ్యల. 

సర్వలోకేశ్వరా 2.చిన్వ శ్రీవత్సకృతలక్షణ, 

దివ్యాయుధసమాసేవ్య పీతాంబరసుశోభిత. 

నిత్యనిర్యత్ననీరన్టవిసారికరుణారస 

మన్హస్మితముఖాంభోజ మధురాధరపల్లవ. 

రుక్మాభ రక్తనేత్రాస్యపాణిపాద సుఖోద్వహ 

సుభ్రూలలాటసుభగ సునస స్వాయతేక్షణ. 

వృత్తపీనాయతభుజ తనుమధ్య మహాహనో 

విలాసవి[క్రమా'క్రాన్త (తైలోక్యచరణా 20బుజ 

జ్ఞానశక్తి బలైశ్వర్యవీర్యతేజోనిధే ఒనఘ 

నమస్తే విష్ణవే తుభ్యం పురుషాయ నమో నమః 

నమస్సత్యస్వరూపాయ అచ్యుతాయ నమో నమః 

నమో 2నిరుద్దరూపాయ వాసుదేవాయ శారి ణే 

నమళ్ళ్చిదాత్మనే ఇనన్త శాన్తరూపాయ ధన్వినే 

శాసతే నిరపేక్షాయ సృతంత్రాయాధికారిణే 
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ప్రకీర్ణా 2-ధికారః 

అచ్యుతాయా 2వికారాయ తేజసాం నిధయే నమః 

ప్రధానపురుషేశాయ వేదవేద్యాయ వేదినే 

నమః పర వ్యూహరూప నమో విభవవి[గ్రహ 

అన్తర్యామిన్నమస్తే 2స్తు నమో 2ర్భారూప శాశ్వత. 

సహ(స్రశీర్షం పురుషం సహసస్రాక్షం నిరంజనమ్ 

సహ(స్రపాదం (త్రాతారం శరణం త్వాం గతో 2_.స్మ్యహమ్. 

మాతా త్వం మే పితా త్వం మే భ్రాతా త్వం మే సఖామమ 

సర్వం త్వమసి విశ్శాత్మం స్వ్యయి సర్వం ప్రతిస్టితమ్. 

సంసారసాగరం ఘోరమనన్తం క్రేశభాజనమ్ 

త్యామేవ శరణం (ప్రాప్య నిస్తరన్తి మనీషిణః 

నహి తే గోప్యతే కించిన్న హ్య స్ట విదితం తవ 

త్వం సాక్షీ దేహినామేకస్సర్యం వ్యాప్య త్వమేధసే. 

న తే రూపం న కరణం కారణం నాస్తి తే 2.నఘ 

త్యం శాస్తా సర్వలోకానాం (స్రష్టా పాతా హరన్ హరే. 

అహం భవళ్ళ తే (బ్రహ్మన్ ప్రసాదక్రోధజావుభౌ 

త్వత్తా మే మానసం జన్మ ప్రథమం ద్విజపూజితమ్. 

విజ్ఞానం తదిదం (ప్రాప్తం బ్రహ్మత్వం చ యదార్జితమ్ 

సర్వం తవ కటాక్షస్య లేశో ఇయం మధుసూదన. 

తమసా(క్రాన్తచిత్తస్య విస్మృతా నిగమా మమ, 
అవేదవిహితస్సర్లో మయా కర్తుం న శక్య తే. 

ప్రసీద పరమేశాన వేదభిక్షాం ప్రయచ్చ మె 

ఇతి చిన్తయతస్తస్య బభూవా 2 నావిలం మనః 

347 

ళా 

లలు 

Pa) 

౮౬ 

౦8౭ 

ళం 

౮౬ 

గ 

RO 

గా 

3 



348 శ్రీ వైజానసభగవచ్చా(స్తే భార్లవే 

తతస్తు భగవాన్ బ్రహ్మా వేదరాశిమవాప్తవాన్ 

సస్మార నిఖిలాన్వేదాన్ సాంగానుపనిషద్గణమ్. 

పురాణన్యాయమి మాంసాధర్మశా(స్రాణి సర్వశః 

చతుష్టప్టై కల్వావ విద్యాన్థానాని యాని చ, 

అంతర్జ్హితానాం ఖననాద్వేదానాన్తు విశేషతః 

స విభు : ప్రోచ్యతే (బ్రహ్మా విఖనా బ్రహ్మవాదిభిః 

వైఖానసశ్చ భగవాన్ ప్రోచ్యతే స పితామహః 

జగత్సర్వ మశేషణ వేదదృష్టన వర్మ్మనా. 

(ప్రాణాచ్చ చక్షుష స్తద్వదభిమానాచ్చ మర్మణః: 

హృదయాచ్చిరస శ్రాత్రాదు దానాద్వ్యానతస్తత: 

సమానాచ్చ తథాపానాదృషి (శ్రేష్టానిమాన్ దశ 

దక్షం మరీచినం నీలలోహితం భృగు మేవ చ. 

తథా 2ఒంగిరసమ![త్రిం చ పులస్త్యం పులహం౦ తథా 

వసిష్టం చ (క్రతుం చైవ (క్రమాదసృజదబ్దభూః 

నవ (బ్రహ్మాణ ఏవైతే వినాస్యుర్నీలలోహితమ్ 

వేదానాం వ్యసనాదర్వాక్ ప్రాగ్రూపం మిలితం తు యత్. 

తాం తు వైభానసీం శాఖామేతానధ్యాపయన్నుని: 

నామ్నా విఖనసం (ప్రాహుర్యం చ శాతాతపం తథా. 

భృగ్వంగిరోమరీచ్యత్రిపులస్త్యపులహాః (క్రతు: 
తథా వసిష్ట దక్షశ్ళ నవ బ్రహ్మాణ ఈరితాః 

ఏతే విఖనసశ్ళిష్యాశ్చుతిసృతివిధానత: 

an 

గన 

౫౬ 

౫౭ 

A౮ 
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తచ్చిష్యాస్తు మహాత్మానో మునయస్తత్త దర్శినః ౬౪ 

వేదానుగాని శాస్రాణి చక్రుర్లోకహితైషిణః 

కే చిదహ్యాణి వై చక్రురహ్యశ్రౌతాత్మ కాని తు. ౬౫ 

ధర్మశా'స్తాణి కేచిత్తు పురాణాని చ కే చన 

ఇతిహాసాం స్తథాకల్పాన్ (ప్రోచురన్యే మహర్షయః ౬౬ 

కే చిద్యాకరణం కేచిన్నాయమన్యే తథేతరత్ 

వాజ్మయం సకలం సర్వం శా(స్త్రబద్దం ప్రచక్రిరే. ౬౭ 

తాం తు వైఖానసీం శాఖాం స్వసూత్రే వినియుక్తవాన్ 

పద్మభూః పరమో ధాతా తస్మిన్నా రాధనత్రయమ్. ౬౮ 

తాంతు వైఖానసీం శాఖాం వ్యాసస్తు భగవాన్ హరిః 

చక్రే బుగాదిభేదైస్తు వ్యసిత్వా తు పృథక్ పృథక్. ౬౯ 

ఆదికాలే తు భగవాన్ బ్రహ్మా తు విఖనా మునిః 

యజుశ్చాఖానుసారేణ చక్రే సూత్రం మహత్తరమ్. ౭౦ 

వర్ణాశ్రమాచారయుతం (శ్రౌతస్మార్తసమన్వితమ్ 

యత్వూత్రాద్యన్తమధ్యేషు భగవాన్ విష్ణురవ్యయ: ౭౧ 

యష్టవ్యో గీయతే యస్మాత్సర్వసూత్రోత్తమం తు తత్ 
వేదే వైఖానసే సూత్రే యోధర్మః పరికీర్తితః ౭౨ 

సర్వైస్సధర్మో 2నుష్టే స్టేయో' ఒత్ర కార్యా విచారణా 

స్వసూత్రస్య పరిత్యాగాదన్యసూత్రసమా(శ్రయాత్. ౭౩ 

సద్యః పతతి వై విప్రో న వేదస్య సమాశ్రయే 

సూత్రం వైఖానసం యత్తు వేదస్సం'ప్రతిపద్యతే ౭౪ 

ఏతద్వైఖానసం సూత్రమన్యసూత్రా ఇన పేక్షితమ్ 
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ఏతద్ద్వైఖానసం సూత్రం సర్వవేదార్థసం(గ్రహః 

వైష్ణవం సర్వవిప్రాణాం సామాన్యమభిధీయతే 

వైఖానసస్య సూత్రస్య చాగ్నే శ్రామణకస్య చ, 

నారాయణస్య దేవస్య మాహాత్మ్యం నావబుధ్యతే 

యథా వేదేషు సర్వేషు సామవేదః ప్రశస్యతే, 

తథా సర్వేషు సూత్రేషు సూత్రమేతత్ర్రశస్యతే 

అగ్గిర్వైఖానసం శా(స్ర్రం విష్ణు ర్వేదాశ్ళ శాశ్వతాః 

గాయత్రి వైష్ణవా విప్రాస్సప్తె తే బహుపావనాః 

అధీతేషు చ వేదేషు సాంగేషు లభతే ఫలమ్. 

తత్ఫలం లభతే సద్యస్ఫూత్రమేతత్సరన్ ద్విజః 

అగ్నీ షోమాదయో దేవా యే యజ్ఞాంశహవిర్భుజః 

తే సర్వే సూత్రమాశ్రిత్య చైనం గచ్చన్తి మాధవమ్ 

శారీరాణ్యన్యసూ(త్రాణి తథా స్వర్గఫలాని చ, 

వైష్ణవం సూ(త్రమేతద్ది సర్వసిద్దికరం పరమ్ 

ఆద్యత్వాత్సర్వసూత్రాణాం వైష్ణవత్వాద్వి శేషతః 

మయానువర్తితం తద్వత్కాశ్యపాత్రిమరీచిభిః 

యస్మిన్నేవ తు సంఫప్రోక్తే సూతే విఖనసా పురా. 

వనస్థానాం తు సర్వేషాం విధిశ్రామణకాభిదః 

వానటప్రస్థా స్తతస్స్వర్వే యే ద్విజాశ్చాన్యసూత్రిణః 

తత్పూత్రవిధ్యనుష్థానాత్సృతా వైఖానసా అమీ 

కిం బహూక్తేన విధినా సర్వం వైఖానసం జగత్. 

పరస్మిన్ వ్యోమ్ని యచ్చా 2 ర్కే యత్తేజస్తు (త్రయీమయమ్ 
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తద్వైఖానః పరం బ్రహ్మ ఇతి వేదాదధీమహి. ౮౬ 

శాస్త్రమేతచ్చ సూత్రం చ సర్వేషామపి జీవనమ్ 

యే వైఖానససూ(త్రేణ సంస్కృతాస్తు ద్విజాతయః ౮౭ 

తే విష్ణుసదృశా జ్లేయాస్స్పర్వేషాముత్తమోత్తమా: 
వైఖానసానాం సర్వేషాం గర్భవైష్ణవజన్మనామ్ ౮౮ 

నారాయణస్థ్యయం గర్భే ముద్రాం ధారయతే నిజామ్ 

విప్రా వైఖానసాఖ్యా యే తేభక్తాస్తత్య ముచ్యతే. ౮౯ 

ఏకాన్తినస్సుసత్త స్ట్రా దేహాన్తం నాన్యయాజినః 

విష్ణోః ప్రియతమా లోకే చత్వారః పరికీర్తితాః ౯౦ 

అశ్వద్ధః కపలా గావస్తుళసీ వైష్ణవా ద్విజాః. 

ద్విజేషు బ్రాహ్మాణా్రేష్టా బ్రాహ్మణేషు చ వైష్లవాః ౯౧ 

వైప్లవేషు పరం శ్రేష్టా యే వైఖానససూత్రిణ: 

వైష్ణవీం ప్రతిమాం లోకే విప్రం వైఖానసం తథా. ౯౨ 

గంగాం విష్ణుపదీం దృష్ట్వా సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే 

మూలమస్యాపి శాస్తస్య సార్హకోటిప్రమాణత;ః 

ఉపాదిశత్స భగవాన్ అస్మభ్యం నైమిశే వనే. ౯౩ 

ఇతి సంక్షేపతః (ప్రోక్తం మహత్యం సూత్రశాస్త్రయోః 

తసా గ్రద్రాఖానసా విప్రాస్సంపూజ్యా భగవ(త్రియాః ౯౪ 

పూజాన్తే స్నపనాన్తే చ తథాన్తే చోత్సవస్య చ 

ఆచార్యమర్భకం చాపి సర్వాన్ వైఖానసాంస్తథా. ౯౫ 

ప్రథమం పూజయిత్సైవ షశ్చాత్కార్యం సమాచరేత్ 
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యః పూజకమనాదృత్య విప్రం వైఖానసం హఠాత్ 

తీర్థం (గ్రహీతుం (ప్రథమమిచ్చేత్స పతతి (ధ్రువమ్ 

యః పూజకమనాదృత్య విప్రం వైఖానసం పునః 

ప్రసాదం దేవదేవస్య ప్రథమం తు జిఘ్యక్షతి 
బ్రహ్మహత్యామవాస్నోతి తత్పూజా నిష్పలా భవేత్. 

యః పూజకమనాదృత్య విప్రం వైఖానసం పునః 

యాదృశీమపి దేవా(గ్రే వాంఛత్యపచితిం జనః 

చతుర్వేద్యపి సో విప్రస్సద్యశ్చండాలతాం వ్రజేత్ 

తత్పూజా నిష్పలా చ స్యాద్రాజరాష్ట్రం వినశ్యతి 

షట్కాలం వా (త్రికాలం వా ద్వికాలం కాలమేవ వా 

ఆలయే భగవత్స్పూజా సౌమ్యేన విధినా కృతా 

సర్వసంపత్కరీ సా స్యాజ్ఞగతామితి శాసనమ్ 

తత్రార్భనే తు శుద్దాత్మా పూజకః పరితోషితః 

తేన రాజా చ రాజ్యం చ యజమానళ్ళ సాన్వయః 

సర్వలోకళ్ళ సంతుష్టో వర్హతే బ్రహ్మతేజసా. 

అ(గ్రం వృక్షస్య రాజానో మూలం వృక్షస్య పూజకాః 

తస్మాన్మూలం న హింసీయాన్మూలాద(గం (ప్రరోహతి. 

ఫలం వృక్షస్య రాజానః పుష్పం వృక్షస్య పూజకాః 

తస్మాత్తుష్పం న హింసీయాత్తుష్పాత్సంజాయతే ఫలమ్. 

దేవస్వం బ్రాహ్మణస్వం చ సన్మానం పూజకస్య చ 

యస్తు న త్రాయతే రాజా తమాహు(ర్చహ్మఘాతుకమ్. 

దుర్చలానామనాధానాం బాలవృద్దతపస్వినామ్ 
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అన్యాయై : పరిభూతానాం సర్వేషాం పార్టివో గతిః 

రాజా పితా చ మాతా చ రాజూ చ పరమో గురుః 

రాజా చ సర్వభూతానాం పరిత్రాతా గురుర్మతః 

దావాగ్నీదవదగ్గానాం రాజా పూర్ణమివాంభసా 

సము(ద్రమివ తృహ్యన్తి బ్రాహ్మణా వేదవాదినః 

దహత్యగ్నిస్తేజసా చ సూర్యో దహతి రశ్శిభిః 

రాజా దహతి దండేన విప్రో దహతి మన్యునా. 

మన్యుప్రహరణా విప్రాశ్చ(క్ర ప్రహరణో హరిః 

చ(క్రాత్తీక్షతరో మన్యుస్తస్మాద్విప్రాన్న కోపయేత్. 

అగ్నిదగ్ధం ప్రరోహీత సూర్యదగ్గం తథైవ చ 
దండ్యస్తు సంప్రరోహేత బ్రహ్మశాపహతో హతః 

ఆపద్యపి చ కష్టాయాం నావమాన్యో హి పూజకః 

అర్భకేన తు తుష్టిన యదుక్తం దేవసన్నిధౌ 

తద్యాక్యం తు హరేర్యాక్యం నావమాన్యో హి పూజకః 

అర్భకం కోపయేద్యస్తు స హి దేవస్య కోపకృత్. 

దేవేశం తోషయేద్యస్తు స హి పూజకతోషకృత్ 

గంధం పుష్పం తథా మాల్యం తాంబూలం చాక్షతాదికమ్. 

ప్రసాదం చాపి దేవస్య ప్రథమం పూజకో 2 ర్హతి 

షడంగవిదుషాం చైవ (క్రతుప్రవరయాజినామ్. 

వైఖానసః పునాత్యగ్రే గోష్టిం విప్రశతస్య తు 

ఫలాభిసంధిరహితం సర్వం కర్మా ఇఖిలం కృతమ్. 

బ్రహ్మార్చణధియా కుర్యాత్స భవేద్వైష్ణవోత్తమః 
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354 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా(స్తే, భార్గవే 

నాన్యం దేవం నమస్కుర్యాన్నాన్యం దేవం ప్రపూజయేత్. ౧౧౮ 

అర్బయేత్సతతం ధ్యాయేన్నారాయణమనాయమ్ 

కాయేన మనసా వాచాస తు వైష్ణవ ఉచ్యతే. ౧౧౯ 

తిర్యక్పుండ్రధరం చైవ పాషండినమవైష్ణవమ్ 

దేవా(గ్రే పూజయే 2న్నైవ తద్వైస్టవవిమాననా. ౧౨౦ 

అభ్యర్య్యా విష్ణుభక్తా హి వైప్లవా భగవ(త్రియాః 

అవైష్ణవస్య పూజా తు తేషామగగ్షే సుదారుణా. ౧౨౧ 

తస్మాత్సర్య ప్రయత్నేన త్యజేద్దూరాదవైస్లవమ్ 

యే తు సామాన్యభావేన మన్యన్తే పురుషోత్తమమ్. ౧౨౨ 

రుద్రాదిభిస్సహాజ్ఞా నాత్తే 2పి జ్లేయా అవైష్షవాః 

నరేషు (బాహ్మణా(్రేష్టా (బాహ్మణేషు వపళ్సితః ౧౨౩ 

విపశ్చిత్సు కృతధియస్తేషు కర్తార ఏవ చ 

కర్షృషు (బ్రహ్మవిదుషో యే హి భక్తా జనార్దనే, ౧౨౪ 

విష్ణు భక్తేషు సర్వత్ర శ్రేష్టా వైఖానసాస్స్మృతాః 

తస్మాత్సంపూజ్య సర్వాదౌ భక్త్యా వైఖానసం ద్విజమ్. ౧౨౫ 

విష్ణుభక్తం తతః పూజ్య యథావర్థానుపూర్ణశః 

గోష్టీం సమర్భయేత్కాలే భోజ్యాళ్చా 2న్యే ద్విజాతయః ౧౨౬ 

(స్త్రియః పూజ్యా విధానేన వైష్ణవ్యో వైస్లవాశ్రయాః 

న హి సాధారణీ సృష్టి ర్వైష్ణ్టుతి విచినయేత్. ౧౨౭ 

జన్మాంతరసహ(స్రేషు తపోధ్యానసమాధిభి: 

నరాణాం క్షీణపాపానాం కృష్ణ భక్తి: ప్రజాయతే. ౧౨౮ 

న హ్యాభాగవతైర్సిష్ణుర్దా తుం స్తోతుం చ తత్త్వతః; 



ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

ద్రష్టుం న శక్యతే మూఢైః ప్రవేష్టుం కుత ఎవ హి 

తద్భక్తిభావితాః పూతా నరా స్తద్గతచెతసః 

భవన్తి వై భాగవతాస్తే విష్ణుం ప్రవిశన్తి చ: 

అనేక జన్మసంసారచితే పాపసముచ్చయే 

వార్షిణే జాయతే పుంసాం గోవిందాభిముఖీ మతిః. 

ప్రద్వేషం యాతి గోవిందే ద్విజాన్ వేదాంశ్ళ నిందతి 

యో నరస్తం విజానీయాదాసురాంశసముద్భవమ్. 

పాషండేషు రతిః పుంసాం హేతువాదానుకూలతా 

జాయతే విష్ణమాయాత : పతితానాం దురాత్మనామ్. 

యదా పాపక్షయః పుంసాం తదా దేవద్విజాతిషు 
అ 5 విష్టాచ యజ్ఞ పురు శ్రద్దా భవతి నిశ్చలా. 

యథా స్వల్ఫావోషస్తు నరాణాం పాపసంచయః 

భవన్తి తే భాగవతా నిశ్రేయశపరా నరాః. 

భ్రామ్యతామ(త్ర సంసారే నరాణాం కర్మదుర్గమే 

హస్తావలంబనో హ్యేకో భక్తిక్రీతో జనార్దనః. 

కర్మణా మనసా వాచా ప్రాణినాం యో ఇనసూయక : 

భావసక్షశ్చ గోవిందే విష్ణ భాగవతో హి సః. 

యో (బ్రాహ్మణాంశ్చ వేదాంశ్చ నిత్యమేవ నమస్యతి 

న ద్రోగ్డా పరవిత్తాదే స్పహి భాగవతః స్మృత 2 

సర్వాన్ దేవాన్ హరిం వేత్తి సర్వాన్ లోకాంశ్చ కేశవమ్ 

తేభ్యశ్చ్ళ నా ఒన్యమాత్మానం స హి భాగవతస్స్మృతః. 

దేవం మనుష్యమన్యం వా పశుపక్షిపిపీలికాః 

తరుపాషాణకాష్టాదీన్ భూమ్యంభోగగనం దిశ. 
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356 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా(స్తే, భార్గవే 

ఆత్మానం చాపి దేవేశాద్వ్యతిరిక్తం జనార్దనాత్ 

యో న జానాతి పుణ్యాత్మా సహి భాగవతస్సృతః. 

సర్వం భగవతో భాగో యద్భూతం భవ్యసంస్థితమ్ 

ఇతి యో వై విజానాతి స హి భాగవతస్స్మృతః. 

భవభీతిం హరత్యేష భక్తిభావేన భావితః 
భగవానితి యద్భావస్స తు భాగవతస్స్మృతః. 

భావం న కురుతే యస్తు సర్వభూతేషు పాపకమ్ 

కర్మణా మనసా వాచాసతు భాగవతస్స్మృతః. 

బాహ్యార్థనిరపేక్షో యో భక్త్యా భగవత : (క్రియామ్ 

భావేన నిష్పాదయతి కేయో భాగవతో హి సః. 

నారయో యస్య సుస్పిగ్దా న చోదాసీనవృత్త్రయః 

పశ్యతస్సర్వమేవేదం విష్ణుం భాగవతస్స హి. 

సుతప్తెనహ తపసా యజ్ఞైర్వా బహుదక్షిజై: 

తాం గతిం న నరా యాన్తి యాం తు భాగవతా నరాః. 

యోగచ్యుతైర్భాగవతై ద్దేవరాజశళ్ళత(క్రతు: 

అవాబ్నిరీక్ష్యతే వజ్రీ కిము యే యోగపారగాః. 

యజ్ఞ నిష్పత్తయే వేదా దేవా యజ్ఞ పతేః కృతే 

తత్తొషణాయ యతతే స హి భాగవతస్సృతః. 

యేన సర్వాత్మనా భక్త్యా విష్టా భావో నివేశితః 

యుక్షత్వాత్భతకృత్యత్వాత్స హి భాగవతస్స్యృత:. 

వ్రతినాం యజ్ఞ పురుషు పూజ్యో విష్ణురసంశయః 

(స్తీ యశ్చ స్వం చ భర్తారమృతే పూజ్యన్న దైవతమ్. 

భర్తురహస్థ్రస్య సతః పూజ్యో యజ్ఞపతిర్హు రిః 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

వైఖానసానామారాధ్యస్తవోభిర్మధుసూదన:. 

ధ్యేయః పరి(వ్రాజకానాం వాసుదేవో మహాత్మనామ్ 

ఏవమాశ్రమిణాం విష్ణుస్సర్వేషాం చ పరాయణమ్. 

న దానైర్షతపోభిళ్ళ ప్రియతే భగవాన్ హరిః. 

వర్ణాశ్రమాచారవతా యథా స పరితుష్యతి. 

వర్గాశ్రమాచారవతా పురుషేణ పరః పుమాన్ 

విష్ణురారాధ్యతే పన్గా నాన్య స్తత్తో షకారకః. 

అత్రానుక్తేషు దోషేషు ప్రాయశ్చిత్తం (ప్రవక్ష్యతే 

పౌండరీకాగ్ని మాసాద్య పరిషిచ్య చ పావకమ్. 

షట్కృత్వ వైష్ణవం తద్వచ్చతుష్కృత్వశ్చ వ్యాహృతీ: 
అష్టాక్షరం చాష్టకృత్వస్తథా చ ద్యాదశాక్షరమ్. 

హుత్యా ద్వాదశకృత్వస్తు విష్ణుసూక్తం చ పౌరుషమ్ 

ఏకాక్షరాదిసూక్తం చ శ్రీభూసూక్తద్యయం హునేత్. 

దేవం సంస్నాప్య చా 2.భ్యర్భ్య హవిస్సమ్యజ్ని వేదయేత్, 

అనేన విధినా తత్ర శాన్తిర్భవతి శోభనా 

మహాదోషేషు చ పునరుక్రహోమైస్సహైవ తు 

పారమాతి శకమాంకారద్యష్టాశీతిం విశేషతః. 

హుత్యా చ సర్వదైవత్యమష్టాభిశ్చ శతైర్హటై క 

దేవం సంస్నాప్య చాభ్యర్య హవిస్సమ్యజ్న వేదయేత్. 

ఇతి శ్రీ వైఖానసే భగవచ్చా్తే భృగుప్రోక్రాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణా2ధికారే త్రింశో ఇధ్యాయః. 
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అధథైక ట్రైంళే = ధ్యాయ ౭. 

సం(పోక్షణతయమ్. 
. అతఃపరం (ప్రవక్ష్యామి సంప్రోక్షణ (త్రయంహరేం; 
అథ వక్ష్యామి తత్రోక్షప్రాయశ్సిత్తస్య సం[గ్రహమ్ 

జలసం(ప్రోక్షణం చైవ లఘుసం(ప్రోక్షణం తథా. 

మహాసం్రోక్షణం చేతి (ప్రాయశ్సిత్తం (త్రిధా సృృతమ్ 
నిమిత్తే సమను(ప్రాప్తే జ్ఞాత్వా గౌరవలాఘవమ్. 

వక్ష్యమాణ(క్రారేణ సద్యస్సం(ప్రోక్షణం చరేత్ 
సంప్రోక్షణవిధానస్య న కాలనియమస్స్మృత :. 

న కుర్యాన్మాసనక్షత్ర తిథివారాద్యవేక్షణమ్ 
తస్మాన్నిమిత్తే సం(ప్రాప్తై సద్యస్సం(వ్రోక్షణం చరేత్, 

. దేశకాలాద్యవేక్షాయా నిమిత్తే సతి గౌరవమ్ 

బహుబేరేషు చైకస్మిన్ స్టావరే జంగమే ఇథ వా. 

అర్భనాయాం విహీనాయాం కాలా ఇతీతే విపర్యయే 

నిర్మాల్యపూజనే చైవ నివేదితనివేదనే. 

ఏకాహే ఇప్యర్భనాహీనే నిత్యస్నాపనవర్ణనే 
బలిహోమాదిహీనే చ నిత్యోత్సవవివర్దనే. 

ప్రాకారాభ్యన్తరే ప్రాప్తే ప్రమాదాదశుభే సతి 
అస్పృశ్యాగమనే తత్ర చండాలాద్ద్యైః (ప్రవేశనే. 

శృకుక్కుట వరాహో।ష్టగర్హభానాం ప్రవేశనే 
ఉదక్యయా సూతికయా పాషండాద్యైరథాపి వా. 

కుండగోళవ్రత(భ్రష్టతురుష్కాది'ప్రవేశనే 



ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

ఆన్యసూ్రిద్విజైస్సృష్ట మోహాదజ్ఞానతో 2_పివా, 

మహావాతహతే బింబే సంసిక్తే వర్ష బిందుభిః 

విణ్మూత్రరుధిరస్రావే బహుజల్సే చ మైథునే, 

ఏవమాదినిమిత్తే తు జలసం(ప్రోక్షణం చరేత్ 

నైవాసం(ప్రోక్షితే బింబే హరిర్వసతి నిశ్చయః. 

తస్మాద్చింబవిశుద్ధ్యర్థం సం(ప్రోక్షైవ సమర్భయేత్ 

దోషాధిక్యే సముత్సన్నే లఘుసం'ప్రోక్షణం చరేత్. 

రాష్ట్రక్షోభే చ దుర్శిక్షే తంత్రసంకరదూషణే 
శూ(దైర్యా 2థానులోమైర్యా పాషండై(ర్భమితైరపి. 

ఉదక్యయా సూతికయా పతితైర్యా 2థ పాతకైః 

చండాలాద్యైః ప్రవిష్టై చ గర్భాగారే విశేషతః. 

సూతైర్యా కుండగోలాద్యైస్తథా దేవలకాదిభిః 

శృకుక్కుట వరాహాద్యైః ప్రవిష్టై గార్హ భాదిభిః. 

ఉలూకగ్నద్రకాకాద్యైః ప్రవిష్టి = న్రర్భహా తథా 

 తురుష్కాద్వైః ప్రవిష్టే వా శుక్రణోణిత యోరపి. 

విణ్మూత్రాదేర్విసల్లే వాగర్భాగారే 2ర్రమండపే 
త్ర్యహాదూర్హ్యం విహీనే తు పూజనే దీపవర్దనే. 

ఎకరా(త్రమతి(క్రమ్య దేవేగ్రామాంతరస్థితే 

అన్నిదాహే 2శనిపాతే గర్భాగారే ఇర్హమండపే. 

అన్యసూత్ర్యర్చితే బింబే స్పష్ట వా బుద్దిపూర్వకమ్ 

అన్ర్యైరనుక్తెర్ద పైళ్ళ లఘుసం'(ప్రోక్షణం చరేత్. 

మహానిమిత్తే సంప్రాప్తే మహాసం(ప్రోక్షణం చరేత్ 
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360 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా(స్తే భార్గవే 

ద్వాదశాహాత్సమారభ్య వత్సరాన్తం ఎధానతః. 

హీనాయామర్భనాయాం చ నిత్యే నైమిత్తికే తథా 

క్రియాహీనే విపర్యాసే హీనే మాసోత్సవాదికే. 

నిత్యస్నపనహీనే 2పి మాత్రాదానవిహీనకే 
బలిహోమాదిహీనే చ సంప్రాప్తే శాస్త్రసంకరే. 

ఏవమాదిషు హీనేషు వత్సరాన్తం ప్రమాదతః 

పర్షదాం పరివారాణామాశ్రితాలయసేవినామ్. 

ధ్వజారోహణపూర్వం తు కృతే కాలోత్సవాదికే 

విప్రాదిమరణే ప్రాప్తే దేవాగారే విశేషతః 

గర్ద భా 2.శ్యలులాయో(ష్టశ్యసూకరముఖే మృతే 

గజాదిమృగనాశే చ దేవాగారే ప్రమాదతః. 

చండాలాద్యన్య్యృజాతీనాం మరణే వా విశేషతః 

శూ(దైర్యాథానులోమైర్యా పాషండై : పతితాదిభిః. 

సంస్సృష్టి వైష్ణవే బింబే తురుష్కాద్యెర్మలిమ్లుచైః 
ఎజ్ 

స్సృష్ణ చండాలకాద్యైర్యా మహాపాతకదూపషితై:. 

విమానే ఇశనిపాతే వా మహోల్కాపతనే 2పి వా 

లోహితోపలవర్షే చ పాంసువర్షే విశేషతః 

భూకంపాచ్చలితే బింబే వల్మీకస్య సముద్భవే 

శిధిలీభవనే వాపి చాష్టబంధే విశేషతః, 

జీర్లే స్తంభాదిపతనే దేవాగారేన వీకృతే 

అగ్నిస్పర్శే చ బేరస్య మనుష్యప్రసవే తథా. 

సుధాకర్మణి సర్వత్ర గర్భ గేహాదికే పునః 
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ప్రకీర్ణా 2. దికారః 

బింబేషు గర్భగేహే వా'కృమికీటాదిదర్భనే. 

హసనే రోదనే చైవ భాషణే చ విశేషతః 

స్వేదశోణితయోర్యాపి దర్శనే వర్లసంక్షయే. 

విమానే మండపే వా౭థ యత్ర కుత్రాపి వా హరేః 

దేవాగారే సముత్సన్నే దోషేప్వేతేషు వా పృథక్. 

దుర్భిక్షే రాష్ట్రసంక్షోభే దుర్నిమిత్తేషు చైవ హి 

దుస్వప్నే భూమికంపే వా పరరాజాద్యుపద్రవే. 

భూగుప్తే చోద్దతే బింబే చిరమన్యాలయే స్థితే 

అతి(క్రమ్య త్రిరాత్రం తు దేవే (గ్రామాన్తరే స్థితే. 

కుండగోలకసూతాద్రైర్సీక్షితైరర్భనే కృతే 

అనుక్తాని చ సర్వాణి దురితాన్యద్భుతాని చ. 

దృష్ట్వా తు యజమానశ్ళ యే తత్పరిసరే జనాః 

(గామస్థితా జన్వావ రాజా రాష్ట్రం చ యత్నతః 

జ్ఞాత్వా శా(స్రోక్తవిధినా దోషజం భక్తితః ఫలమ్ 

మహాసంప్రోక్షణం కుర్యాన్మహాదోషాపనుత్తయే. 

మహాదోషేషు సర్వత్ర మహాశాన్తిర్విథీయతే 

పూర్వం స్థాపితబింబస్య న సాధారణహేతునా. 

స్యాత్సునస్థాపనం తస్మాన్మహాసంప్రోక్షణం చరేత్ 

మహాసం ప్రోక్షణ విధేర్నూతనస్థాపనస్య చ. 

స్వల్పో భేద ఇతి (ప్రోక్తమృషిభిః కాశ్యపాదిభిః 

జలసం(వ్రోక్షణవిధిం ప్రవక్ష్యామి తపోధనాః. 

యజమానా 2భ్యనుజ్ఞాతో గురుస్నాత్వా విధానతః 
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362 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

ఆలయాభిముఖే వా 2పి దక్షిణే వా మనోరమే. 

స్థండిలే సైకతే శుద్దే పుణ్యాహాగ్నిముఖాత్సరమ్ 

వాస్తుహోమావసానే చ దోషదుష్టం తు యత్ స్టలమ్. 

పర్యగ్నిపంచగవ్యాభ్యాం సంస్కృత్య విధినా బుధః 

- బింబం పురుషసూక్తేన కలశైరభిషిచ్య చ. 

షట్ద్రోణధాన్యరాశౌ తు పంచకుంభాన్నిధాయ చ 

వస్త్రయుగ్మేన సంవేష్ట్య ప్రతిమాస్తేషు నిక్షిపేత్. 

నాళికేరా మ్రప(త్రాద్యైరలంకృత్య పృథక్ ఘటాన్ 

పంచసూక్తం జపిత్రైవ పంచశాన్తిభిరేవ చ. 

పంచమూర్తిభిరావాహ్య సమభ్యర్వ్వా 2ష్టవి[గ్ర హైః 

పశ్చాదగ్నిం పరిస్తిర్య పంచసూక్తం హునేత్సుధీః 

ఈంకారాదీంశ్చ జహుయాదష్టాశీతిమత: పరమ్ 
పంచవారుణమం'(త్రైశ్చు మహావ్యాహృతిభిస్సహ. 

పశ్చాదగ్నిం విసృజ్రైవ గురవే దక్షిణాం దదేత్ 

నిష్కాహీనసువర్లం చ వ(స్రాభరణకుండలాన్. 

పశ్చాత్కుంభజలేనైవ (ప్రోక్షయిత్యా సమ(న్రకమ్ 

ప్రభూతం చ నివేద్యైవ నిత్యార్థనమథా 2.చరేత్ 

అనేన విధినా దోషో నశ్యత్యేవ న సంశయః 

తద్చింబే దేవసాన్నిధ్యం భవేదిత్యాహ చాంగిరాః 

ఏతావానేవ సం(ప్రోకో జలసం(ప్రోక్షణ[క్రమ: 

లఘుసం(ప్రోక్షణం కుర్యాద్యజమానేన వై గురుః 

యథార్హం పూజితః పూర్వమారంభదివసాదధ: 

ఠా 

లలు 

Cat 

౪౬ 

౮౭ 

ర 

రా 

20 

పోల 

౫౨ 

23 



ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

త్రహే వా దియహే వాపి కృత్వా చైవాంకురార్ప్చణమ్. 

జాపాసనాగ్నా శ్యోభూతే వాస్తుహోమం విధాయ చ 

పర్యగ్నిపంచగవ్యాభ్యాం శోధయిత్యా సమంతతః. 

అభిషిచ్య చ దేవేశమష్టోత్తరశతైర్థ టైః 

శోధయిత్య్వా విధానేన వస్తువాస్తుపరిచ్చదాన్. 

పశ్చాత్సద్మాగ్నిమాసాద్య కృత్యాఘారం వధానతః 

కుంభపూజాం తతః కుర్యాత్సమ్యక్ ధ్యానయుతో గురుః. 

ద్యాత్రింశత్రస్థసంపూర్ణాన్ కుంభానాహృత్య శోభనాన్ 

తంతునా వేష్టయిత్వా తు తోయెరాపూర్య మం(త్రతః. 

షడ్భారధాన్యరాశౌ తు వేద్యాం సప్తదశ (క్రమాత్ 

వస్త్రయుగ్మేన సంవేష్ట్య ప్రతిమాస్తేషు నిక్షిపేత్. 

నిష్క(త్రయకృతాంస్తత్ర నవ రత్నాని యత్నతః 

రత్నాలాభే సువర్లం వా ప్రత్యేకం నిక్షిపేద్దటే. 

గంధపుపైస్సమభ్యర్య నాళికేరామ్రపల్లవై: 

ఆయుదైః పంచభిస్తద్వత్తోరణైరష్టమంగలైః. 

అలంకృత్య గురుర్దీమాన్ స్పృహా కూర్చేన తాన్ ఘాటాన్ 

పంచసూక్తం పంచశాన్తిం తతో ద్వాదశసూక్తకము. 

సారస్వతాదిసూక్తం చ దిక్సూక్తాః పంచవారుణమ్ 

స్వస్తిసూక్తం జపిత్రైవ తథైవౌషధిసూక్తకమ్. 

నవమూర్తిభిరావాహ్య దేవిభ్యాం సహ పార్షదైః 

ద్యాత్రింశద్వి(గ్రహైస్సమ్యగభ్యర్భ్య తు నివేదయేత్. 

పౌండరీకాగ్నిమాసాద్య పరిషిచ్య చ పావకమ్ 
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పంచసూక్తేన జహుయాద్యాపకత్రయమనన్తత:. 

అష్టోత్తరశతం తద్వదష్టావింశతిరేవ వా 

ఈంకారాదీంశృ జూహుయాదష్టాశీతిమత: పరమ్. 

ధాతాదిం మూలహోమం చ పంచవారుణమేవ చ 

హుత్యా కూశ్మాండహోమం చ పారమాతి శకమేవ చ. 

పంకజైర్భిల్వప(తైర్వా విష్ణుగాయ(త్రియా తతః 

అష్టోత్తరశతం హుత్యా పశ్ళాదగ్నిం విసర్జయేత్. 

పశ్చాద్గురుః పూజితస్సన్ వ(స్రాభరణకుండలైః 

కుంభమాదాయ శిరసా [గ్రామమాలయమేవ వా. 

ప్రదక్షిణం పరీత్యా 2థ దేవదేవస్య సన్నిధౌ 

కూర్చేనాదాయ తత్తోయం (ప్రోక్షయే త్సృంచమూర్తిథి:. 

“శుచీ వో హవ్య” మంత్రేణ ప్రోక్షయేత్సర్వమన్దిరమ్ 

ఉపచారైస్సమభ్యర్భ్య “క్షమ” స్వేతి ప్రణమ్య చ. 

మహాహవిః (ప్రభూతం వా దేవేశాయ నివేదయేత్ 

బ్రాహ్మణానాం సహస్రం చ భోజయేద్గురుణా సహ. 

గురవే దక్షిణాం దద్యాత్సువర్లం పంచనిష్కకమ్ 

ప్రదద్యాద్భూమిమిష్టాం చ (ప్రోన్మిషత్సస్యమాలినీమ్. 

దశదానం తతః కృత్వా నిత్యార్బనమథా 2చరేత్ 

ఏవం యః కురుతే భక్త్యా లఘుసం'ప్రోక్షణం హరేః. 

విష్ణుసాన్నిధ్యమాష్మోతి దోషశాంతిళ్ళ జాయతే 

రాజరా[ష్ట్రాభివృద్దిశ్చ జగత్పుష్టికరం భవేత్. 

లఘుసం(ప్రోక్షణవిధిర గయా (ప్రభ్యాపితః కిల 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

కాశ్యపాద్దైశ్ళ మునిభిరేవమేవ ప్రచోదితః, 

మహాసం(ప్రోక్షణవిధిం: విశేషో వక్ష్యతే మయా 

జలాధివాసరహితం నే(త్రోన్మీలనవర్ణనమ్ 

ప్రతిష్టోక్త్రవిధానేన సర్వం పూర్వవదాచరేత్ 

నేత్రయోస్తేజనే తద్వద్దృష్టిదోషే విశేషతః. 

జలాధివాసనం కుర్యాదక్షోరుని శ్రలనం పునః 

మహాశాన్తివిధానస్య విశేషో ఇత్ర ప్రకీర్తితః. 

జంగమ॥ప్రతిమాస్సర్యా అధివాసపురస్సరమ్ 

ప్రోక్షయిత్యా విధానేన దేవం పూర్వవదర్భయేత్. 

మహానిమిత్తే సంప్రాప్తే యజమానార్థితో గురుః 

ప్రతిష్టోక్రదినే విద్వాన్ బుత్త్విగ్భిర్ల లక్షణాన్వితైః 

వ(స్తైరాభరణైశ్చాపి పూర్యోక్తమివ భూషిత: 
ప్రోక్షణాదివసాత్ఫూర్యమంకురార్సణమాచరేత్. 

(ద్రవ్యాణ్యప సుసంభృత్య యాగశాలాం (ప్రవిశ్య చ 

కదళీపూగమాలాద్యైః పతాకాద్యైరలంకృతామ్. 

తన్మధ్యే కల్పయేద్వేదిం శయనార్ధం విధానతః 

తస్యాస్తు పూర్వదిగ్భాగే కుంభవేదిం సలక్షణమ్. 

పరితశ్సా 2గ్నీ కుండాంశ్చ పౌండరీకం చ కారయేత్ 

దేవాలయం చ సంశోధ్య మృష్టసిక్తోపలేపనైః. 

ఆచార్యస్సు ప్రసన్నాత్మా యజమానార్థితో ముహుః 

స్నాత్వా స్నానవిధానేన గాయత్రీం చ సహస్రశః, 

జప్త్వా ద్యాదశసూక్తాని పుణ్యాహమపి వాచయేత్ 
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వాస్తుహోమం తతః కృత్వా కుండే త్యౌపాసనే గురుః. 

పర్యగ్నిపంచగవ్యాభ్యాం సంశోధ్యైవ చ సర్వతః 

గార్హ పత్యాదికుండేషు (క్రమాదాఘారమాచరేత్. 

పక్షబింబసమాకారఘటానాం పంచవింశతిమ్ 

తంతునా త్రివృతా వేష్ట్య శోధయిత్యా సుధూపితాన్. 

ఆదాయ మం(త్రవద్దివ్యం జలమాహృత్య యత్నతః 

పూతాభిరద్భి రాపూర్య నాళికేరామ్రపల్లవైః 

అలంకృత్య తథా కూర్చైర్గ్లంధపుషాక్షతాదిభిః 

యవైర్యా హ్రీహిభిర్వా 2థ వేద్యాం ద్యాదశభారకైః 

ఆస్తీర్య తేషు సంస్థాప్య పృథగ్వ(స్రేణ వేష్టయేత్ 

సౌవర్లప్రతిమాస్తత్ర పంచనిష్కకృతాః పృథక్. 

గజకూర్మాదిరూపాణి నవరత్నాది చ క్షిపేత్ 

ధ్యానమార్లేణ కుంభేషు మధ్యమాదిషు చ (క్రమాత్. 

నవమూర్తిక్రమేణేవ మం(త్రేణావాహయేద్నురుః 

వేద్యధస్థేషు కుంభేషు చేం ద్రాదీనష్టదిక్సతీన్. 

ఆవాహ్య గంధపుష్పాద్యైస్సమభ్యర్భ్య నివేదయేత్ 

సహ(్రకలశైస్నాప్య స్నపనోక్షప్రకారతః 

సౌవర్లం కౌతుకం బద్ద్యా ప్రతిష్టోక్షవిధానత:ః 

శయ్యావేదిం సమభ్యుక్ష్య పంచతల్చాన్ ప్రకల్ప్య చ. 

శాలివ్రహియవైళ్చాపి షడ్భారైశ్చ పృథక్ పృథక్ 

తదర్దిస్తండులైశ్చా ఒథ తదరైశ్చ తిలైస్తథా. 

ఉపర్యుపరి చాస్తీర్య చర్మజాదీన్ సమాస్తరేత్ 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

శయనే శాయయేద్వేద్యామౌత్సవం బింబముక్తవత్. 

కూర్చాధివాసం కుర్వీత (ధ్రువమా'త్రం యది క్రమాత్ 

వేదానధ్యాపయేద్దిక్షు “బుచాం ప్రాచి”రితి శ్రుతిః. 

గార్హపత్యాదికుండేషు ప్రతిష్టోక్త్రవిధానతః 

బుత్విగ్భిః కారయేద్దోమం తత్తద్దైవత్యపూర్వకమ్. 

గురుస్సభ్యాగ్నిమాసాద్య పరిషిచ్య చ పావకమ్. 

పంచసూక్తం (క్రమేణైవ మహావ్యాహృతిపూర్వ కమ్ 

వ్యాపకత్రయమం(త్రం చ వష్ణుగాయ(త్రియా పునః 

అష్టోత్రరశతం హుత్వా వ్యాహృత్యా చ తథైవ చ. 

తతో 2బ్టాగ్నిం సమాసాద్య పంచసూక్తెస్సహైవ తు 

ధాతాదిమూలహోమం చ పంచవారుణసంయుతమ్. 

మహాశాంత్యుక్తమం(త్రాశ్ర త్రిరావర్య్య హునేత్తతః 

కుంభవేదిం సమాసాద్య సమభ్యర్యా 2ష్టవి(గ్ర హైః 

స్పృష్ట్వా కూర్చేన తత్కుంభాన్ బుత్విగ్భిస్సహ వై గురుః 

ఆత్మసూక్తం జపిళ్వైవ పంచసూక్తమతః పరమ్ 

స్వస్తిసూక్తం చ దౌర్గం చ రా(త్రిమేకాక్షరం తథా 

అష్టదిక్సాలసూక్తాని పంచశాంతిమతః పరమ్. 

“ఆపో హిరణ్యవర్ణా” భ్యాం పావమానీభిరేవ చ 

జపా ద్యాదశసూక్తం చ తతస్సభ్యా ఇనలే (క్రమాత్, 

హౌొత్రప్రశసనం కుర్యాత్సర్వం హోతా తు పూర్వవత్ 

చతుర్మూర్తిక్రమేణైవ సహ(స్రాహుతినా సహ, 

“యద్దేవా”ద్యైళ్ళ కూళ్ళ్మాండైస్సర్వదైవత్యమన్రకైః 
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హుత్వా తు దోషశాన్య్యర్థం లాజైస్తద్య్వత్తిలైరపి. 

సాపూపైర్విష్టగాయత్రా హుత్వా కుండేషు పూర్వవత్ 

అష్టోత్రరశతం తద్వదష్టావింశతి రేవ వా. 

పరిషేకం తతః కృత్వా పౌండరికే విశేషత: 

పదె ర్యా దిల్వప(తైర్వా విష్ణుగాయ(త్రియా తతః 

అష్టోత్రరసహ(స్రం తు ఘృతేనాప్లుత్య వై హునేత్ 

పారమాత్మికమం(తైశ్చు ఈంకారాద్ద్యైశ్ళ యత్నతః. 

అష్టాశీతిం తతో హుత్వా మహావ్యాహృతిపూర్వకమ్ 

హుత్యా తద్దోషనాశాయ రాజరా(ఫ్టాభివృద్దయే. 

సభ్యాగ్నిం పౌండరీకాగ్నిం హిత్వాన్యేషంతహోమకమ్ 
వా * x 

నృత్తగీతాదివాదైశ్ళ రాత్రిశేషం నయేద్దురుః 

ప్రాతస్నాత్యా విధానేన కలశైస్నుపనం చరేత్. 

పంచసూక్తెశ్ళ సంస్నాప్య పంచశాన్తిసమన్వితమ్ 

పశ్చాద్దేవమలంకృత్య సువ(స్త్రాభరణాదికైః. 

గంధపు పైస్సుగంధైశ్ళ యావన్నేత్రమనఃప్రియమ్. 

ముహూర్తే సమను(ప్రాప్తే కుంభమాదాయ దేశికః. 

స్వస్తిసూక్తం జపన్ గ్రామమాలయం వా ప్రదక్షిణమ్ 

కృత్వా దేవా[గ్రతః కుంభం ధాన్యపీరే నివేశయేత్. 

యజమానేన శక్త్యా వై గురుస్సంపూజితస్తదా 

కుర్యాదనంతరోక్తాంశ్చ సంస్కారాన్ భగవత్రియాన్. 

వ(స్రేరాభరణైశ్ళుభై: కుండలైశ్ళ విశేషతః 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

యజమానస్సుసంపూజ్య పశుభూమ్యాదిభిర్గురుమ్. 

గురవే దక్షిణాం దద్యాన్నిష్కాణామేకవింశతిమ్ 

బుత్విగ్యశ్చ తథా దద్యాత్సుప్రేతో భగవాన్ హరిః, 

గురుః పశ్చాత్సమావాహ్య సమభ్యర్య్యాష్టవి([గ్ర హైః 

మహాహవిర్నివేద్యైవ పాయసాపూపసంయుతమ్. 

సాజ్యం సవ్యంజనం దత్వా ముఖవాసం నివేదయేత్ 

పుష్పాంజలిం తతో దత్వా “క్షమ” స్వేతి ప్రణమ్య చ. 

సహస్రం బ్రాహ్మణానాం చ భోజయేచ్చాంతిహేతవే 

దశదానం విశేషేణ దేవప్రితికరం భవేత్, 

ఏవమాద్వాదశాబ్దాత్తు ప్రతిష్టామాచరేత్తతః 

పునస్టాపనసంస్కారాత్రాయళ్ళిత్తం న హీతరత్. 

తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన శా(స్రోక్రం సర్వమాచరేత్ 

ఏవం యః కురుతే భక్త్యా విష్టోస్సంప్రోక్షణ త్రయము. 

ప్రతిష్టాఫలమాసాద్య వైష్ణవం లోకమాప్పుయాత్ 

ఇతి శ్రీవైఖానసే భగవచ్చా(స్రే భృగు(ప్రోక్రాయార సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణా 2 ధికారే ఏకత్రింశో 2.ధ్యాయః. 
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అధ ద్వాతింళే 2_ధ్వాయః. 

ప్రకీర్లకమ్. 

అతః పరం (ప్రవక్ష్యామి జ్యేష్టాయాముత్సవ(క్రమమ్ 

జ్వేష్టే మాసి తు సంప్రాప్తే జ్యేష్ణానక్షత్ర సంయుతే. 

విష్ణోరేవ విశేషస్స్యాత్సుగంధం తైలమాహరేత్ 

తైల(క్రమం (ప్రవక్ష్యామి (శ్రుణుధ్యం మునిపుంగవాః. 

యాగశాలాం ప్రకల్స్యైవ సర్వాలంకారసంయుతామ్ 

సభ్యం చ పౌండరీకం చ కారయిత్వా సలక్షణమ్. 

తద్దినస్య తు పూర్వేద్యుసృృతీయేపంచమే జఇపివా 

సప్తమే 2హని వా చాపి అంకురార్పణమాచరేత్. 

ఆఘారం ఎధివత్కృత్వా సర్వ కార్యమతః పరమ్ 

వేద్యాస్తథోత్తరే పార్శీ భూమ్యామంటపమాచరేత్, 

చతుస్తాలప్రమాణేన విస్తారం నిమ్న మేవ చ 

నిమ్నేతు విన్యసేద్భాండం ద్వి(ద్రోణపరిమాణకమ్. 

“భూః ప్రతి” ష్టేతి మంత్రేణ నిమ్నే భాండం సునిక్షిపేత్ 

మలయాగురుదారూణి దేవదారు తథైవ చ. 

యాని చాత్ర సుగంధీని దేవయోగ్యాని తాని వై 

గుగ్గులుం చ సమాహృత్య మర్హయిత్యా 2సకృత్ సకృత్. 

విష్ణు ఒగాయ(త్రియా భాండే తాని (ద్రవ్యాణి నిక్షిపేత్ 

శరావేణ పిధాయా 2థ మృదా చ పరిలేపయేత్. 

గోకరీషాణి కాష్టాని తస్యోపరి వినిక్షిపేత్ 



ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

మందాగ్నినా పచేత్తత్తు యావత్తెలాగమం భవేత్, 

తావత్కాలం పచేద్దిద్వాన్ తైలమాహృత్య సంభృతమ్ 

వాసితాని తు వస్తూని పరిహృత్య తు తత్ర వై. 

సుగంధితైలభాండం చ ధాన్యపీరోపరి న్యసేత్ 

పూర్యోక్తేనైవ మంత్రేణ తంతునా పరివేష్టయేత్. 

పిత్తూన్ సోమం తథా 2.భ్యర్భ్య వనస్పతిమతః పరమ్ 

తైలే తస్మిన్ విధానేన అర్భ్యాన్తమభిపూజయేత్. 

వైష్ణవం ఏష్లుసూక్తం చ నరసూక్తం తథైవ చ 

జపా తు విష్ణుగాయ॥త్రీమష్టోత్రరసహ(స్రకమ్. 

ఆచార్యస్త్యరితో గత్వా సభ్యాగ్నేస్తు సమీపతః 

ద్వితాలవిసృతం వృత్తం చతురంగులమున్నతమ్. 

కూర్మాకృతివదాకారం బిల్యాద్యైః పరికల్పితమ్ 

x నే * 

ప్రతిష్టాయాముత్సవే చ జపహోమార్భనాదిషు 

దేవకార్యేషు సర్వేషు తథాన్యేషు చ కర్మసు 

కూర్మపీఠం తు గృహ్లీయాదన్యథా నిష్ఫలం. భవేత్ 

ఆసీనః కూర్మపీఠే తు సభ్యా 2గ్నె జహుయాత్తథా. 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ నరసూక్తం తథైవ చ 

జహుయాత్సర్వదైవత్యం పారమాత్మికమేవ చ. 

మహావ్యాహృతిభిర్హుత్వా అన్తహోమం సమాచరేత్ 

ప్రణిధ్యాం శంఖపాత్రే వా అగ్నిమారోపయేత్సుధీః? 

తైలస్యా 2లేపనాత్స్ఫూర్వం (ధ్రువాదగ్నిం సమాహరేత్ : 
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ప్రగ్వ స్రకుండలాద్యైశ్ళ ఆచార్యం పూజయేత్తతః. 

పరిచారకమాహూయ యథార్హం పూజ్య తం తతః 

ఉస్లీషం ధారయిత్వా తం పరిచారకమూర్ధని. 

సుగంధితైలభాండం తు యత్నేనా 2పి వినిక్షిపేత్ 

శనైశ్ళనైశ్ళ గత్వా తు సర్వవాద్యసమన్వితమ్. 

సర్యాలంకారసంయుక్తం బ్రహ్మఘోషసమన్వితమ్ 

వీథిం ప్రదక్షిణీకృత్య దేవస్యా ఇగ్రే తు నిక్షిపేత్ 

అర్హ్యాన్తమభిపూజ్రైవ దేవేశం సంప్రణమ్య చ 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ నరసూక్తం జపే(త్రమాత్. 

తైలేనాలేపయేద్దేవమాచార్య స్వ్వరితస్తథా 

దేవీభ్యాం చ తతః పశ్చాత్తత్తన్మంత్రేణ లేపయేత్. 

సర్వేషాం పరివారాణాం తత్తన్మంత్రైశ్చ కారయేత్ 

ఆచార్య స్వ్యరితో గత్వా చౌత్సవస్య సమీపతః. 

పరిలిభితిమితి మంత్రేణ కవచం పరిశోధయేత్ 

జీర్లే భిన్నే చ కవచే శిల్సినైవ సుసన్నయేత్. 

ప్రక్షాల్య పంచగవ్యేన జలేన పరిశోధయేత్ 

కృత్వా 2పి వాస్తుశుద్దిం చ యథోక్తాం నిష్కృతిం చరేత్. 

విష్టోర్ను కాదిమం[తైశ్ళ సందధ్యాత్కవచం తథా 

దృఢీకృత్య తు పూర్యోక్తం యత్నేన పరికల్పయేత్. 

సహ(స్రకలశైర్డేవం స్నాపయిత్యా యథావిధి 

నిత్యపూజావిధానేన దేవమారాధ్య పూర్వవత్. 

మహాహవిః ప్రభూతం వా పాయసం చ నివేదయేత్ 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

“క్షమస్వే”తి వదన్ భూయః ప్రణమేత్సురుషోత్తమమ్. 

బ్రహ్మఘోషం తతః కుర్యాద్దద్యాదాచార్యదక్షిణామ్. 

దినే పక్షే చ మాసే చ తథా సంవత్సరే చరేత్. 

యద్యద్రూపం తథాధ్యాయేత్తత్రద్పింబేషు యోజయేత్ 

తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన బింబరక్షాం సమాచరేత్ 
* * ఖా 

పవిత్రారోపణమ్. 

అథ వక్ష్యే విశేషేణ పవిత్రారోపణం హరేః 

సర్వదోషోపశమనం సర్వయజ్ఞఫల(ప్రదమ్ 

సర్వకామ(ప్రదం చైవ సర్వతుష్టికరం పరమ్. 

సర్వలోకస్య వృద్ద్యర్థ రం సర్వలో కస్య శాన్తిదమ్ 

యద్యన్మం(త్ర క్రియాహీనం (ద్రవ్యహీనం చ యత్కృతమ్. 

తద్దోషశమనాయైవ పవి(త్రారోపణం చరేత్ 

పవిత్రారోపణే హీనే యా పూజా నిష్పలా భవేత్. 

సంక్షోభో జాయతే తత్ర తస్మాద్యత్నేన కారయేత్ 
ఆషాఢే (శ్రావణే మాసి (ప్రోష్టపద్యాం విశేషతః. 

ద్యాదశ్యాం శుక్షష పక్షే తు విష్ణుపంచదినే 2ఒథ వా 

సంసర్సమధిమాసం చ తిధివారం చ శూన్యకమ్. 

దశమ్యేకాదశీమి(శం తద్దినం చ వివర్జయేత్ 

హరితిథ్యాం చ నిర్జుష్టే పవిత్రారోపణం శుభమ్. 

నవాహం వా ఇథ సప్తాహం పంచాహమథ వా త్రహమ్ 

ఉక్తలక్షణసంపన్నమాచార్యం వరయే(త్కమాత్. 
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బుత్విజో వరయేత్తద్వచ్చిష్యాం శృ వరయేత్తతః 

తద్దినాత్సూర్వరా(త్రా తు దేవేశం (ప్రార్థయేద్గురు:. 

“భగవతో బలే”నేతి (ప్రోచ్య నమ్రాంగస్సుసమాహితః 

పాద్యాద్యైళశ్ళ విశేషేణ దేవమభ్యర్య సత్వరః. 

ప్రార్థనాసూక్తముచ్చార్య వేదాధ్యయనమారభేత్ 

పరితో యాగశాలాయాళ్ళిస్యైః పరివృతోగురు:. 

చతుర్చు ద్వారదేశేషు క్రమాత్రాగాదిషు స్వయమ్ 

చతుర్వేదాదిమం(త్రాంశ్ళ శక్త్యాధ్యయనమాచరేత్. 

పుణ్యాహం చ తతః కృత్యా మృత్సం[గ్రహణమాచరేత్ ' 

అంకురానర్సయిత్రైవ ముద్దాన్నం చ నివేదయేత్. 

జౌపాసనా 2గ్నీకుండే తు ఆఘారం విధివద్యజేత్ 

వాస్తుహోమం చ హుత్యా తు గవ్యం కృత్వా విధానతః. 

పర్యగ్ని పంచగవ్యాభ్యాం యాగశాలాం విశోధయేత్ 

“తమేక నేమి” మిత్యుక్వా “ఆమావాజస్య” ఇత్యపి. 

“తన్తున్తన్వ” న్నితి ప్రోచ్య “యన్న్మే గర్భ” ఇతీరయన్ 

షడ్భిశ్ళ వైష్ణవైర్మం(త్రర్విష్తగాయ(త్రియా తథా 

పవిత్రాణి సుసంప్రోక్ష్య విధినా పంచగవ్యకైః 

“ప్రతద్విష్ణుస్తవత” ఇతి “ఇదం విష్ణు” రితీరయన్. 

వష్ణుగాయ(త్రియా పశ్చాత్సవిత్రం సంప్రణమ్య చ 

* * * 

ఉత్తమం స్వర్లసూ(త్రం చ మధ్యమం రౌప్యసూ(త్రకమ్ 

కార్పాసమధమం గృహ్య సర్వదోషవివర్దితమ్. 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికారః; 

సుమంగలీభిర్యుగ్మాభి ర్రాహ్మణీ భిర్విశేషతః 

అలాభే కన్యకాభిర్యా నిర్మితం సూ(త్రముత్తమమ్. 

గృహ్హియాద్చింబమానేన చాష్టోత్తరసహ(స్రకమ్ 
(గంథయో 2_౦గుష్టమా(త్రాస్స్యుస్తాభిర్మాలాం చ కారయేత్, 

వనమాలా సమాఖ్యాతా విష్ణోః ప్రియతమా భవేత్ 

విష్ణుసూక్తం చ జప్త్వా తు “అణోరణీయా” నితి (బ్రువన్. 

ప్రోక్ష్య హారిద్రతోయేన “ఇమే ధూ” పేతి ధూపయేత్ 

చతుర్వేదాదిమం(తైశ్చ తోరణాద్యైరలంకృతమ్. 

* * * 

సభ్యాగ్నికుండం కృణ్వైవ ఆఘారం విధివద్యజేత్. 

బింబాధ్యర్హప్రమాణేన శయ్యావేదిం ప్రకల్పయేత్ 

తిలతండులధాన్రైశ్ళ ధాన్యపీఠం ప్రకల్హు చ. 

దర్భాంస్తత్ర సమాస్తీర్య చాండజాదీని చాస్తరేత్ 

“ప్రతద్విష్ణు” రితి ప్రోచ్య పవిత్రం సన్నిధాయ చ. 

పంచమూర్తిభిరావాహ్యా సమభ్యర్థ్య ప్రణమ్య చ 

జపా ప్రతిసరం మం(త్రం ధూపదీపాది దర్శయేత్? 

“అతో దేవా” దినా పశ్చాద్దేవేశం ప్రార్థయేద్దురుః 

పాద్యాదిభిస్సమభ్యర్య ధూపదీపాదిదర్శయేత్. 

బద్దా ప్రతిసరం దేవం (శ్రీభూమ్యౌ చ తథైవ చ 

ఆచార్యస్యర్థిజాం చైవ బద్దా(ప్రతిసరం తథా. 

“యద్దైస్లవం సముచ్చార్య పవిత్రం శయనం చరేత్ 

సూక్ష్మవ(స్తేణ చాచ్చాద్య చార్చయేత్తుప్పమక్షతమ్. 
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విష్ణుసూక్తం చ గోదానసూక్తం చైవా 2.త్మసూక్తకమ్. 

ఏకాక్షరాదిసూక్తం చ వైష్ణవం సూక్తమేవ చ. 

నృసూక్తం రుద్రసూక్తం చ దుర్గాసూక్తం తథైవ చ 

సారస్వతం తథా సూక్తం రాత్రిసూక్త్రమతః పరమ్ 

“బుతం చ సత్యం” జప్వ్పైవ “సహ(స్రశీర్ష'మేవ చ 

శ్రీభూసూక్తంచ జప్టైవ కారయేద్దేశికోత్తమః. 

దశానాం చైవ పంచానాం సూక్తానాం జప ఉత్తమమ్, 

మధ్యమం దశసూక్తానాం పంచానామధమం భవేత్, 

ప్రాగాదిదిక్షు చ తథా విదిక్షు చ చతుర్షపి 
క్రమాచ్చాన్తం ఖగాధీశం చక్రం శంఖం తథైవ చ. 

విమానపాలాంశ్చావాహ్య సమభ్యర్భ్య విశేషతః 

ముద్దాన్నం వినివేద్యైవ ప్రణామం ముహురాచరేత్. 

సర్వరక్షాకరం చక్రం పవి(త్రోపరి చార్చయేత్ 

నివేదయేత్తదాన్నేన శాన్హాదీనాం బలిం దదేత్. 

పాదౌ (ప్రక్షాళ్య చాచమ్య యథోక్తేన విధానతః 
హౌత్రం ప్రశంస్య విధివదావాహన మథాచరేత్, 

జుష్టాకారం చ కృత్వా తు జహుయాచ్చ యథా(క్రమమ్ 

హావయేత్సంచభిస్తూక్తెస్తత్తద్దైవత్యమేవ చ. 

పశ్చాదగ్నిం విసృజ్యైవ రా(త్రిశేషం నయేద్గురుః 

తతః ప్రభాతే ధర్మాత్మా స్నాత్వా స్నానవిధానతః. 

నిత్యపూజా విధేరన్తే దేవేశం ప్రార్థయేద్న్లురుః 

అప్టోత్తరశతైర్దవం స్నాపయేత్కలశైస్తతః. 
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అలంకృత్య చ దేవేశం ధూపదీపాదికం దదేత్ 

* x * 
౭౬ 

“ఉద్యన్య”మితి మంత్రేణ పవిత్రం మూర్షి ధారయన్ 

సర్వవాద్యసమాయుక్తం తోయధారాపురస్సరమ్ ౭౭ 

ప్రదక్షిణం శనైర్ల్గత్యా దేవా ఇగ్రే సన్నిధాయ చ 

“సూర్య” స్ట్రేతి చ మంత్రేణ శతం జప్ప్వా తు పల్లవమ్. ౭౮ 

ఆచార్యస్సుప్రసన్నాత్మా స్వాత్మరక్షాం విధాయ చ 

విష్ణుసూక్తం సముచ్చార్య కనిష్టాది చ రోపయేత్. ౭౯ 

పాద్యాద్యైర్దవమభ్యర్భ్య ముఖవాసాన్తమాదరాత్ 

కుంభాంస్తు సప్త దశ చ అలంకృత్య యథావిధి. ౮౦ 

వేద్యామారోపయేత్కుంభాన్ స్వస్తికే సన్నిధాయ చ. 

శయ్యావేదిం చ తత్రాచ్యాం సభ్యకుండం ్రకల్ప్య చ. ౮౧ 

అబ్బా 2గ్నికుండమాగ్నేయ్యామిశే చౌపాసనం తథా 
x x * 

జాపాసనాగ్నికుండే తు ఆఘారం విధివద్యజేత్ 

“ శయ్యావేద్యాస్తూత్తరే చ త్రిహస్తాయతవిసృతామ్. 

చతురశ్రాం సమాం కృత్వా యం(త్రవేదిం సలక్షణమ్ 

పంచవర్షైర్విశేషేణ యంత్రంలిఖ్య మనోహరమ్. 

అథ యంత్రం ప్రవక్ష్యామి [శ్రుణుధ్యం మునిసత్తమాః. 

సర్వరక్షాకరసుదర్శన యశన్తః :- 

ఆదౌ షట్కోణం విలిఖ్య తన్మధ్యే సాధ్యనామ విలిఖ్య, ఓమ్ (కామ్, 

హీమ్, (శ్రీమ్, విలిఖ్య, తత్సార్వయోః, ఇమ్, ఈమ్, ఇతి దృష్టిబీజం, ఉమ్, 
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ఊమ్, ఇతి శ్రోత్రబీజం చ విలిఖ్య, షట్కోణేషు, సహస్రార హుమ్ ఫట్ 

ఇతి సుదర్శనషడక్షరీం విలిఖ్య, కోణసంధౌ ఓమ్ హమ్ లమ్ రమ్ యమ్ 

వం? లిథఖిత్వా తద్పహిర్సుత్తమష్టదలం విలిఖ్య, దలేషు ఓమ్ నమ స్సు దర్భ 

నాయ ఇతి విలిఖ్య, దలసంధౌ ఓమ్ జయ జయ నృసిం హ ఇతి విలిఖ్య, 

తద్భహిర్యత్తం షోదశదలం విలిఖ్య, దలమధ్యే ఓమ్ నమోభగవతేమ 

హాసుదర్శనాయ స్వా హా ఇతి విలిఖ్య, దలసంధౌ ఓమ్ హుమ్ న మో 

భగవతేవ(జ్రవరాహాయస్యా హా ఇతి విలిఖ్య, తదుపరి వృత్తద్వయం 

వృత్తద్వయమధ్యే అకారాదిక్షకారాన్తం మాతృకావర్ణాన్ విలిఖ్య, తదుపరి 

భూపురద్వయం చతుష్కోణం విలిఖ్య, చతుర్దారే ఓమ్ ఆమ్ హ్రమ్ (క్రోమ్ 

ఇతి విలిఖ్య, తత్తద్దిగ్గేవతాబీజాని లిఖిత్యా లమ్ రమ్ హమ్ షమ్ వమ్ యమ్ 

సమ్ శమ్ ఇతి బీజం లిఖిత్వా, ఆగ్నేయా దీశానాన్తం (ప్రాణప్రతిష్టామంత్రం, 

మం(త్రరాజగాయుతీం, యం్యతరాజగాయుత్రీం, చ విలిఖ్య, 

తన్మం(త్రైణావాహ్యా ఒభ్యర్యసుదర్శనమూలమం(త్రం దశసహ(స్రం జపిత్యా 

తద్దాయ(త్రా తద్దశాంశం జపిత్యా మం[త్రరాజం చ దశాంశం జపిత్వా 

తద్దశాంశం తర్పణం తద్దశాంశం హోమం తద్దశాంశం బ్రాహ్మణభోజనం 

కారయేత్. 

యం(త్రదశాంగమ్:- 

బీజం ప్రాణం చ శక్తిశ్ళ దృష్టిర్వశ్యాదికం తథా 

మంత్రయం(త్రస్య గాయత్రీ బీజస్థాపనమేవ చ 

భూతదిక్సాలబీజం చ యంతత్రస్యాంగాని వై దశ. 

యం(త్రగాయతతీ:-' 

యం(త్రరాజాయ విద్మహే మహాయంత్రాయ ధీమహి, తన్నో యం(త్రః 

ప్రచోదయాత్. 
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సుదర్శనగాయత్రీ ;- 

ఉ(గ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలన్తం సర్వతోముఖమ్ 

నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యుమృత్యుం నమామ్యహమ్. 

“తత్ర సర్వత్రా 2నుక్రమణికాసు యంత్రస్యా 2 స్య పాఠోదృశ్వతే. 

మూల(గ్రంథే త్వస్య మాతృకాకోశే న దృశ్యతే. తథా 2పి బహూనాం మాతృ 

కాకోశానామనుపలంభాదస్యస్థితిరత్ర 2శంకితా 2పి ని వేశ్యతే. 

పరస్తీర్య విధానేన పావకం ఎధివద్య జేత్. ౮౨ 

లాజాపూపై రాజ్య మి[శైర్యూలమం('త్రం సముచ్చరన్ 

అష్టోత్తరశతేనైవ హోమయేద్దేశికోత్తమః ౮౩ 

పురుషసూక్తం చ జహుయాత్తతో ద్వాత్రింశసంఖ్యయా 

పశ్చాదగ్నిం పరిస్తీర్య “క్షమ”స్వేతి ప్రణమ్య చ. ౮౪ 

ఏవం (ప్రతిదినం కుర్యాదన్తే దేవం తు రోపయేత్ 

సాయంసంధ్యామువాసిత్వా యాగశాలాం ప్రవిశ్య చ. ౮౫ 

సభ్యా ఇగ్నీం పౌండరీకాగ్నిం చాసాద్యా ఘారమాచరేత్ 

అబ్బాగ్నౌ శాన్తిహోమం చ హుత్స్వైవ గురురత్వరః. ౮౬ 

కుంభం వినా మహాశాన్తిహోమం కే చిద్వదన్తి హి 

వేద్యాం తు పురతస్తిష్టన్ ప్రాణాయామాదికం చరేత్. ౮౭ 

నవమూర్తిభిరావాహ్య దిక్సాలానావహేత్కమాత్ 

అష్టోపచారైరభ్యర్భ్య ముద్దాన్నం వినివేదయేత్ ౮౮ 

పానీయాచమనం దత్వా ముఖవాసం దదేత్తతః 

“ఆపో వా” ఇతి మంత్రేణ పవిత్రం ధారయేద్దటమ్. ౮౯ 
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“అగ్నా వగ్ని”రితి (ప్రోచ్య పవిత్రం చా ఇగ్ని కుండకే 

కుండస్యైవ తు మానేన సమలంకృత్య పావకమ్. 

“పవిత్రం త” ఇతి ప్రోచ్య పవిత్రం ధార యేద్లురుః 

సమింథ్యైవ తు సభ్యాగ్నిం పరిషచ్య విధానతః. 

హౌత్రం ప్రశంస్య విధివత్సమిద్భిర్హావయేద్గురు: 

తదాలయగతాంక్షైవ: దేవానావాహయేత్రమాత్. 

జుష్టాకారం తతః పశ్చాత్వాహాకారం తతః పరమ్ 

విష్ణుసూక్తం సుహుత్వా తు పురుషసూక్తమతః పరమ్. 

చరుం లాజాం స్తథాపూపానాజ్యమి(శ్రాంశ్ళ హావయేత్ 

పశ్చాత్తు వైష్ణ వైర్మం(తైశృతమకష్టోత్తరం యజేత్, 

. ఈంకారాదీంస్తతః పశ్చాత్సారమాత్మికసంయుతమ్ 

అష్టాశీతిం తతో హుత్వా తత్తద్దైవత్యమేవ చ. 

సర్వదైవత్యమం(త్రాంశ్చ ధాతాదీన్ పంచ వారుణమ్ 

మూలహోమం తతో హుత్వా తథాన్తే పరిషిచ్య చ, 

యాగశాలాచతుర్దారే చతుర్వేదానథోచ్చ రేత్ 

ఐశాన్యాంతు విశేషేణ జపేదష్టాక్షరం మనుమ్. 

ద్వాదశాక్షరమం(త్రం చ గాయత్రీం వైష్ణవం తథా 

నారాయణాఖ్య గాయత్రీం పారమాత్మికమిత్యపి. 

వ్యాపకత్రయసంయుక్తం విష్ణుగాయ[త్రియా యుతమ్ 

తతశ్చ వైష్ణవం జప్త్వా “యో వా భూ” తేతి పంచకమ్. 

పుష్పాంజలి జపిత్రై వన్యసేద్దేవస్య పాదయోః; 

నృత్తగీతాదివాద్యైశ్ళ రాత్రి శేషం నయేద్లురుః 
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తతః ప్రభాతే ధర్మాత్మా స్నాత్యా సంధ్యాముపాస్య చ 

యాగశాలాం ప్రమ్వ్యావ దేవేశం (ప్రార్థయేత్తతః 

“భూరగన్నయ” ఇతి (ప్రోచ్య వేదిం సంప్రోక్ష్య చాత్వరః 

కుంభారాధనహోమాదీన్ సర్వం పూర్వవదాచరేత్ 

కుంభమారాధయేత్సూర్వం బింబపూజా త్వనన్తరమ్ 

పశ్చాద్దోమం ప్రకుర్వీత బలిదానం తతః పరమ్. 

ఏవం కుర్యాద్విధానేన దినం ప్రతి గురూత్తమః 

సమాప్తే తు దినే సాయం పూర్ణాహుతి మథా 2చరేత్. 

తదగ్నిం త్రియహాదూర్ణ్యం సాధయేదగ్నికుండకే ? 

* * * * 

కుంభమాదాయ శిరసా తోయధారాపురస్పరమ్ 

ప్రదక్షిణం శనైర్గత్యా దేవా 2(గ్రే సన్నిధాయ చ. 

“హిరణ్యపవమానా” ద్వ్యైః కుంభతోయేన ప్రోక్షయేత్ 

దేవమభ్యర్య పాద్యాద్యైః ప్రభూతం చ నివేదయేత్. 

పానీయాచమనం దత్వా ముఖవాసం దదేత్సునః 

క్షమామం(త్రం సముచ్చార్య “క్షమ” స్వేతి నమేన్ముహుః 

యజమానో 2పి శుద్దాత్మా భక్తిన 'మస్సమాహితః 

ఆచార్యం పూజయేత్తత్ర గంధమాల్యా 2.నులేపనై; 

పంచాంగభూషణ్ళ్వావ దుకూలైశ్చ నవైస్తథా 

తతో గురుః ప్రసన్నాత్మా ప్రయుంజ్యాదాశిషస్తదా. 

తదుక్తం భగవత్రోక్తం (ప్రతిగృహ్లీయురాదరాత్ 

ఏవం కుర్వీత ప్రత్యబ్దం పవిత్రారోపణం హరేః 
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ఇహలోకే సుఖీ భూత్వా స యాతి పరమాం గతిమ్ 

ప్రియతాం భగవాన్నిష్టుః ప్రార్థనాసూక్తముచ్యలతే, 

“కనిక్రదా” దిమంత్రాశ్చు శాకునం సూక్తమీరితమ్ 

“స్వస్తి నో మిమీ” తేత్యుక్యా స్వస్తిసూక్తమితి సృతమ్ 

“శుద్దా ఇమే పశవ” ఇతి గోసూక్తం సముదాహృతమ్ 

“బుతం చ సత్యం” చెత్యాది అఘమర్హ్షణముచ్యతే. 

“అణోరణీయా” నిత్యుక్వా సూక్తం ప్రోక్షణమీరితమ్ 
“ఆపో హిరణ్యవర్ణాశ్ళ పవమాన” ఇతి (త్రయః 

ప్రోక్షణం సూక్తమితి తు కేచిద్వైకల్పికం జగుః 
“యా జాతా” ఇతి మం(త్రాశ్ళ ఓషధీసూ క్రముచ్యతే, 

“కృణుప్పు పాజ” ఇత్యాది సూక్తం ప్రతిసరాహ్యయమ్ 

(“అతోదేహ” ది షడ్భిస్తు వైష్ణవం సూక్తముచ్యతే) 

“అతో దేవాది షణ శం(త్రా”ష్షడ్వైష్టవపదాహ్యయా; 

“విష్టోర్ను” కాది షణ్మం(త్రా విష్ణుసూక్తముదీరితమ్. 

“సహ(స్రశీర్ణా పురుష” ఇతి పారుషసూక్తకమ్ 

“హరణ్య వర్గా” ఇత్యాది శ్రీసూక్తం సర్వకామదమ్. 

“భూమిర్భూమ్నే” త్యాదిమం('త్రా భూమిసూక్తముదాహృతమ్ 

“ఉప శ్వాసయ” ఇత్యాది దుందుభీసూక్తముచ్యతే. 

“సుపర్జో 2. సి గరుత్మా” నిత్యుక్తం సూక్తం చ గారుడమ్ 

“హిరణ్యగర్భ” ఇత్యాది బ్రహ్మసూక్తముదాహృతమ్. 

“ఇంద్రం వో విశ్య్వత” ఇతి ఇం(ద్రసూక్తమిహోచ్యతే 

“అగ్నే నయేత్యా” దిషడ్సిరగ్నిసూక్తం (ప్రచక్షతే. 
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“ఆయాతుదేవ” ఇత్యాదియమసూక్తం ప్రకీర్తితమ్ 

“నమస్సు తే నిర్ బుతే” సూక్తం నైరృతముచ్యతే. 

“అస్తభ్నా ద్యామృషభ” ఇతి. వారుణసూ క్రకమ్ 

“పవోన్నాంరయి వృథస్సుమేథా” ఇతి వాయవమ్. 

“అద్భ్య స్తిరోధా” ఇత్యాది కాబేరం సూక్తముచ్యతే 

“స్తుహి శ్రుతం గర్తి ఇతి రుద్రసూక్తం ప్రకీర్తితమ్. 

“ఒమాసశ్చర్షణీ” త్యాది సూక్తం సారస్వతం భవేత్ 

“విశ్వజితే ధన” ఇతి విశ్శబిత్సూక్తముచ్యతే. 

“రాత్రీ వ్యఖ్య” దిత్యాది రాత్రిసూక్తముదాహృతమ్ 

“జాత వేదస” ఇత్యాది షడ్డుర్గాసూక్తముచ్యతే. 

“ఆ గోదానా” దితి (ప్రోచ్య గోదానం సూక్తముచ్యతే 

“ఏకాక్షర” మితి (ప్రోచ్య సూక్తమేకాక్షరాదికమ్. 

“ఆత్మాత్మా పరమే” త్యాది ఆత్మసూక్తం ప్రకీర్తితమ్ 

x * * * 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ పురుష సూక్తమతః పరమ్ 

శ్రీభూసూక్తం చ పంచైతే పంచసూక్తమిహోచ్యతే, 

విష్ణుసూక్తం నృ సూక్తం చ (శీభూసూక్తమతః పరమ్ 

ఏకాక్షరాది సూక్తం చ పంచ సూక్తం జగుః పరే. 

విష్ణుసూక్తం నృ సూక్తం చ (శ్రీభూసూక్తం చ వైష్ణవమ్ 

ఏకాక్షరాది సూక్తం చ విష్ణుగాయ(త్రియా సహ. 

ఆహత్య సప్రభిక్చైతైస్స ప్రసూక్తం సమీరితమ్ 

రుద్రసూక్తం (ధ్రువసూక్తం దుర్గా ర్లాసూక్తం తతః పరమ్ 
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384 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 
రాత్రిసూత్రం తథా సూక్తం సారస్వతమపి (క్రమాత్ 

విశ్వజిత్ఫూక్తమథ చ సహ'స్రశీర్ష మిత్యపి. 

అఘమర్షణ సూక్తం చ గోదానం సూక్తమేవ చ 

ఆత్మసూక్తేన సంయుక్తం దశసూక్తముదాహృతమ్. 

దశసూక్తం పంచసూక్తం కృత్యా సంహృతమేవ చ 

ఏవం భవేత్సంచ దశ సూక్తమితి సంజ్ఞా ప్రభాషితా. 

అతః పరం ప్రవక్ష్యామి (శ్రుణుధ్వం మునిసత్తమాః 

_మండలారాధనం నిత్యం పుణ్యాహం స్నపనం చరేత్. 

చత్యారింశద్దినాదూర్ష్యం మండలం దినపంచకమ్- 

పుణ్యాహం విధివత్మృత్వా (వ్రీహిభిస్తండులోపరి. 

నవం కలశమాదాయ పూరో,క్తేన విధానతః 

సమభ్యర్య జపం కుర్యా(ద్రాహ్మణై(ర్బహ్మవాదిభి: 

వైష్ణవం విష్ణుసూక్తం చ పురుషసూక్తమతః పరమ్ 

శ్రీభూసూక్తం తథా పంచశాన్తిం చైవ పృథక్ పృథక్. 

చతురావర్య జప్యా తు స్నాపయే(ద్రువమచ్యుతమ్ 
తథైవ కౌతుకాదీంశ్ళ స్నాపయేద్విధినాబుధ; 

దధ్యోదనం గుడాన్నం చ పాయసం చ విశేషతః 
నివేద్య దేవదేవస్య ముఖవాసం (ప్రదాపయేత్. 

ఆచార్యదక్షిణాం దద్యాదృత్విజాం చ తథైవ చ 
ప్రతివ్యాదినమారభ్య మండలాన్తం దినం ప్రతి. 

ఏవమేవ (క్రమేళైవ కారయేత్తు విశేషతః 
మండలార్థం తు కుర్యాచ్చేన్మధ్యమం తతుచక్షతే. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

మండలాన్తే విశేషేణ కారయేద్దిజభోజనమ్ 

సభ్యాగ్నికుండం కృత్సైవ పుణ్యాహమపి వాచయేత్. 

ఆఘారం విధివద్దుత్యా వైష్ణవం సూక్తమేవ చ 

విష్ణుసూక్తం తతో హుత్వా పురుషసూక్త సమన్వితమ్. 

శ్రీభూసూక్తం సముచ్చార్య పంచశాన్తిమత : పరమ్ 

పారమాత్మికమీంకారాద్యష్టాశీతిం (క్రమాద్దునేత్. 

అష్టాక్షరం సముచ్చార్య తథైవ ద్వాదశాక్షరమ్ 

పూర్ణాహుతిం తతో హుత్యా అన్రహోమళ్ళహూయతే. 

సంస్నాపయేచ్చ కలశైరష్టాధికశతైః (క్రమాత్ 

వర్షయుక్తం (ధ్రువం బేరం ప్రోక్షయేత్నాపయేన్న తు. 

ద్వాదశారాధనం కుర్యాన శ్రభ్యే మధ్యే విధానతః 

(గ్రామం ప్రదక్షిణీకృత్య సర్వవాద్యసమన్వితమ్. 

పక్షిరాజోపరి స్టాప్య రక్షాదీపం చ దర్శయేత్ 

జీవస్థానే సుసంస్తాప్య ప్రణామం కారయేత్తతః 

ఏవం యః కురుతే భక్త్యా మండలారాధనం హరేః 

సర్వాన్ కామానవాప్యైవ స యాతి పరమాం గతిమ్ 

ఇతి శ్రీ వైభానసే భగవచ్చాస్త్రే భృగుప్రోక్రాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణా 2ధికారే. ద్వాత్రింశో 2.ధ్యాయః 
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386 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా(స్తే భార్గవే 

అథ త్రయ స్తింశో 2_ధ్వాయ 

అధ వక్షే విశేషేణ దేవదేవస్య శార్జి ౯: 

పంచధా 2 వస్థితం రూపం పరవ్యూహాదిభేదత: 

అను[గ్రహాయ లోకానాం భక్తానామనుకంపయా 

పరవ్యూహాదిభేదేన దేవదేవః (ప్రవర్తతే. 

ఆద్యేన పరరూపేణ వ్యూహాఖ్యేనేతరేణ తు 

తథా విభవరూపేణ నానాభావముపేయుషా 

అంతర్యామిస్వరూపే వేరా చతుర్దేన తథా పునః 

అర్సావతారరూపే పేణ పంచధా2 వ స్థితో హరిః 

అనౌపమ మనిర్దేశ్యం పునస్స భజతే పరమ్ 

విశ్వాప్యాయనకం కాంత్యా పూర్లేంద్వయుతతుల్యయా. 

పరంధామ పరంజ్యోతిస్సర్వశక్తిమయో 2మల: 

నిరంద్యో నిర్వికల్పో 2-వ్ఫో నిత్యో ఇచిన్యస్త్సనాతన: 

ఆప్రమేయో నిరాద్యన్లో దృశ్యా ఇ దృశ్యో హ్యతీ(న్దియ: 
సుసూక్ష్మత్వాదనిర్ద శ్యస్సర్వజ్ఞస్సదసద్వి భు: 

అనాదిమత్సరం బ్రహ్మ సర్వహేయవివర్ణితమ్ 
వ్యాపి యత్సర్వభూతేషు స్థితం సదసతోః పరమ్. 

శంఖచ(క్రగదాపద శ్రదివ్యాయుధపరిషృత: 

సహ(స్రా 2 దిత్వసంకాశే పరమే వ్యోమ్సి సంసితః 

0 



ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

నిత్యము క్రైకసంభావ్యశ్చతుర్భుజధరో హరిః 
అన్యూనానతిరి క్ర స్ట్వైర్గుభైష్షడిరలంకృత: 

సమస్సమవభక్తాంగస్సర్వావయవసున్హరః 

దివ్యైరాభరణైర్యు క్రస్సుధాకల్లో లసంకులైః 

శ్రియా నిత్యానపాయిన్యా సేవ్యమానో జగత్సతిః 

x * * 

పంచధా తు పునర్యూహః (ప్రోచ్యతే (శ్రుతిసమ్మతః 

దేవో విష్టాదిభేదేన పంచధా వ్యవతిస్టతే. 

“స వా ఏష పురుష : పంచధా పంచా”త్మేతి చ (శ్రుతిః 

తథా “పోపూయమానః పంచభిస్వ్వగుణై”రితి. 

ఆదిమూర్తిస్తు పంచానాం విష్ణుర్భేదాశ్చ తస్య తు 

చత(స్రః పురుషాద్యాస్స్యుర్మూర్తయో భిన్నలక్షణాః 

“తద్విష్ణోశ్చమాపనుదాయ చతుర్లుణా” యేతి చ (శ్రుతిః 

తస్మా(ద్రహ్మచతుష్పాదిత్యుచ్యతే వేదవేదిభిః 

పాదాదర్శాత్రిపాదాచ్చ కేవలాచ్చక్తిభేదతః 

క్రమేణ ధర్మజ్ఞానైశృర్యవైరాగ్యాఖ్యెర్గుణైర్యుతాః 
భవన్తి మూర్తయస్తస్మాచ్చత(స్రో విషయెర్నిజై: 
చాతురాత్మ్యాదాదిమూ ర్తైశ్చత(స్రస్తత్ర మూర్తయః 

విష్ణు శైవ మహావిష్షుస్పదావిష్ణురితి క్రమాత్ 

వ్యాపీ నారాయణ ఇతి తన్నామాని తతః (క్రమాత్ 

విష్ణోరంశస్తు పురుషో మహావిష్లోస్తు సత్యకః 
సదావిష్ణోరచ్యుతస్వ్యాద్యాపినో 2.0 శో 2.నిరుద్దకః 
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388 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా(స్త్రే భార్గవే 
ధర్మాదిభిర్చహ్మగుణైశ్చతుర్ధా భేద ఈరితః 

తృతీయం విభవాఖ్యన్తం విశ్యమన్తరమధ్యమమ్ ? 

నానాకారక్రియాకర్ళ రూపం వక్ష్యే మహాత్మనః 
విభవా మత్స్యకూర్మాద్యా హయ(గ్రీవాదయో మతాః 

అన్తర్యామిస్వరూపం తు తురీయమిదముచ్యతే 
నీవారశూకవత్తన్వీ పీతాభా స్యాత్తనూపమాం 

తస్యాళ్ళిఖాయా మధ్య పరమాత్మా వ్యవస్థితః 
ఇత్యుక్షశ్ముత్యభిహితో హృదయా 2౦బుజ మధ్యమే. 

జ్యలన్మహాగ్నా విశ్యార్చిర్దాలాన్తే విశ్వతో ముఖే 
ఆపాదతలచూడా(గం సనాపయతి సన్తతమ్. 

శిఖా తత్ర చ పీతాభా తన్వీ నీవారశూకవత్ 
మధ్యే శిఖాయాస్తస్యాళ్ళ జో గతిః (ప్రజలితం మహత్. 

స్వసంకల్ప విశేషేణ తప్రజాంబూనద(ప్రభః 

పీతంబరధరస్సామ్యస్సు ప్రసన్న శ్ళుచిస్మితః 

పద్మాక్షో రక్తనేత్రాస్యపాణిపాదశ్చతుర్భుజః 

చ(క్రశంఖా ఇభయధరః కటిన్యస్తాన్యహస్తక; 

(శీవత్సాంకో మహాబాహుస్సర్యాభరణభూషిత: 

హృది తిష్టతి సర్వాత్మా శ్రీభూమిభ్యాం చ పార్షదైః 

(భ్రామయన్ సర్వభూతాని యం(త్రారూఢాని మాయయా 
అన్తర్యామీతి విజ్ఞేయస్సర్వకారణకారణః 

అన్యదర్భాస్వరూపం తు సర్యోత్తరఫల(ప్రదమ్ 
నిత్యముక్తొపభో గ్యత్వాత్పరవ్యూహాత్మనో హరేః 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికార; 

తత్కాలసన్నికృష్టకలక్ష్యత్వాద్వాభవాత్మనః 

విశుద్దెర్యోగసంసిద్దెశ్చిన్యత్వాదన్తరాత్మన:. 

అర్పాత్మన్యేవ సర్వేషామధికారో నిరంకుశ; 

విశేషభక్తిహీతుత్వా(త్రతిమారాధనం పరమ్. 

అర్బావతారస్సర్వేషాం బాంధవో భక్తవత్సల: 

అర్బావతారవిషయే మయాప్యుద్దేశత స్తథా. 

ఉక్తా గుణా న శక్యన్తే వక్తుం వర్షశతైరపి 

విచిత్రా దేహసంపత్తిరీశరాయ నివేదితుమ్. 

కల్పితా (బ్రహ్మణా పూర్వం హస్తపాదాదిసంయుతా 

ముధైవ జిహ్వా కృష్ణితి కేశవేతి న వక్ష్యతి. 

ముధా చిత్తం నతద్దామి యదన్యత్కిమితో 2ధికమ్ 

సా జిహ్వా యా హరిం స్తాతి తచ్చిత్తం కేశవార్పితమ్. 

తత్కర్మ చార్చనం తస్య తదన్యత్తు నిరర్ణకమ్ 
సత్తామాత్రం పరం (బ్రహ్మ విష్టాఖ్యమవిశేషణమ్. 

దుర్విచిన్యం యతః పూర్వం తత్రాప్య్యర్థమిహొచ్యతే 

వాతోర్మిచంచలం చిత్తమనాలంబనమస్థిరమ్. 

సూక్ష్మత్వాద్రహ్మణో 2జస్య నిగ్రాహ్యం (గ్రాహ్మధర్మణ: 

సమ్యగభ్యస్యతో 2_జ(ప్రముపబ్బంహితశక్తిమత్. 

జన్మాన్తరశతస్యా 2పీ బ్రహ్మ[గ్రాహ్యేవ జాయతే 

యద్యన్తరాయదోషేణ నాపకర్షో విచిన్త్యతే. 

యోగినో యోగరూఢస్య తాలాగ్రాత్సతనం యథా 

తదా 2ప్పోతి పరం (బ్రహ్మ కేశేన మహతా 2పి చ. 
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జన్మాన్తరా ఒభ్యాసోత్టేన విజ్ఞానేన సమాధినా 

విష్వాఖ్యం బ్రహ్మ దుష్ర్రాపం విషయాకక్రాన్తచేతసా. 

మనుప్యేణా 2ల్పసారేణ తత్రాప్తా సాధనం త్విదమ్ 

సురూపాం (ప్రతిమాం విష్ణోః (ప్రసన్న వదనేక్షణామ్. 

కృత్యా 2త్మనః ప్రీతికరీం సువర్షరజతాదిభిః 

తామర్చయేత్తాం వ్రణమేత్తాం నమేత్తాం విచిన్తయేత్. 

విశత్యపాస్తదోషస్తు తామేవ బ్రహ్మరూపిణీమ్ 
ఇతి శ్రీవైఖానసే భగవచ్చా'స్తే భృగు(ప్రోక్తాయాం సహితాయాం 

ప్రకీర్ణా౭ధికారే త్రయస్త్రింశో ఇధ్యాయ:. 

అధ చతుస్రింలే 2 థ్వ్చాయః. 

స్వయంవ్యక్తాది స్థానపంచకమ్. 

అత ఊర్హ్యం ప్రవక్ష్యామి స్థలపంచకకల్పనమ్ 

దేవదేవో మహాబాహుర్హరిర్నారాయణస్ప్వృయమ్. 

యేన యేన (ప్రకారేణ ఆవిరాస్తే ధరాతలే 

అర్బావతారరూపేణ భక్తసౌలభ్య హేతవే. 

స్వయంవ్యక్తం చ దివ్యం చ సైద్దం పారాణమేవ చ 

పౌరుషం చేతి కథితం స్థలానాం పంచకం బుధైః. 

స్వయంవ్యక్తం తు తత్రోక్తం యత్రా 2సౌ హరిరవ్యయ: 

స్వేచ్చయా లోకరక్షాయై భూమ్యామావిర్భవేత్వ్వయమ్. 

న తత్ర దేవదేవస్య ప్రతిష్టా విధిసమ్మతా 

w3 
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న చా2పి కర్షణం నా2పి బింబశుద్ద్యాదికాః (క్రియాః. 

బింబేన సహ దేవేశస్పన్నిధత్తే యతస్వ్వయమ్ 

యావదిచ్చా వసిద్భూమౌ తావత్కాలం సమర్శితః 

స్వయంవ్యక్తస్టలే పూజా సర్వలోకశుభప్రదా 

స్వయంవ్యక్తస్థలాన్యత్ర చత్వార్యాసత భూతలే. 

యత్ర వైఖానసం శాస్త్రమా(శ్రిత్య పరమం' శుభమ్ 

అర్భయామో జగద్యోనిమహమన్యే చ తే త్రయః. 

మరీచిర్మంధరే విష్ణమర్భయామాస కేశవమ్ 

సర్వదేవోత్తమం దేవం శ్రీనివాసే ఇత్రిరర్భయత్. 

కాశ్యపో విష్ణధిష్టానే శుభక్షేత్రే 2ప్యహం భృగుః 

యాదృశీ వర్తతే పూజా యా బింబానాం చ సంస్థితిః, 

'న కిం చిత్తామతిక్రమ్య పూర్చోక్తాం తు సమాచరేత్ 

స్వయమావిరభూద్దేవో యత్ర భక్తానుకంపయా. 

కర్తవ్యమఖిలం తత్ర తన్ని దేశేన కల్ప్యతే 

న వాప్యుచ్చాస్త్రకరణం ప్రవర్తయతి మాధవమ్. 

తస్వాత్సర్వప్రయత్నేన పూర్వైరాచరితం చరేత్ 

అన్యథా చేత్తు కుర్వాణో దేవాయైవాపరాధ్యతి. 

యన్మాయామోహితం సర్వం యస్యాన్తం కేషపి నో విదుః 

తస్య దేవస్య మాహాత్మ్యం వక్తుం శక్నోతి కో భువి? 

యద్యదాచరితం తత్ర తత్సర్వం శాస్త్రమేవ హి 

తత్రా 2పి చ విశేషో 2స్తి ప్రాయశ్సిత్తాదిదర్భనే. 

సర్వం (ప్రామాదికం కుర్యాత్తత్ర శాస్త్రం ప్రవర్తకమ్ 
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(శ్రుతిస్కృతీ ఉభే తస్య పరమాజ్ఞాం వదన్తి హి. 

స్వయంవ్యక్తస్థలే పూజా సర్వలోకశుభావహా 

స్వయం వ్యక్తో జగన్నాథస్తాదాత్మ్యేన శిలాదిషు. 

స్వయం భక్తజనాభీష్టాన్ విచారైవ ప్రయచ్చతి 
న హ్యత్ర సాధనాపేక్షా స్వయంవ్యక్త స్తతో వరః, 

దేవైః ప్రతిస్టితో యత్ర హరిరావిర్భభూవ హి 

తద్దివ్యస్థలముద్దిష్టం దేవో దివ్య ఉదీర్యతే. 

స్మృతా దేవాస్త్రయగస్తింశత్తావత్కోటిమితా అపి 

సర్వే తే ఫలకామాస్స్యుర్యే ప్రపద్యన్తే యథా హరిమ్. 

తాం స్తథా భజతే దేవో యతో 2సౌ కరుణానిధి: 

'ఫలార్థినో యదా దేవాః (ప్రతిష్ట్యాప్య హరిం (క్రమాత్. 

సమభ్యర్భ్య చ సంప్రాప్య వాంఛితం తదన న్తరమ్ 
గోకానుగ్రహహేతో ర్రై తాదృశం దేవమన్తిరమ్. 

చిరస్థాయి చ సంకల యథార్హం సమపూజయన్ 

దివ్యస్థలస్థదేవో హి దేవానాం సన్నిధాపనాత్. 

అత్యన్తం పుష్టిదః ఫ్రోక్తస్సర్వశాన్తికరస్సతః 

.దివ్యస్థలస్థపూజాతు శతయోజన ఎస్టతా 

పునాతి పరితో దేశం నాత్ర సందేహ ఇష్యతే 

దివ్యస్థలాని కథితాన్యసంఫ్యేయాని భూతలే. 

నహి దేవాస్వ్వయంభూమావవతీర్యకలౌ క్వచిత్ 
ప్రతిష్టాం దేవదేవస్య కుర్వన్తి కుత్రచి(ద్రువమ్. 

దివ్యస్థలాని భూభాగే కలౌ తు విరలాని వై 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

భవిష్యస్తి బహూన్య(త లుప్రపూజాని సత్తమాః 

దివ్యస్థలకృతా పూజా శాస్త్రసిద్ధా న సంశయః 

నోచ్చాస్త్రం తు ప్రతిష్టాది కుర్వన్తి దివి దేవతాః. 

దేవాశ్ళ దేవలోకే 2పి కృత్యా వైష్ణవమన్దిరమ్ 

ఆరాధ్య చ జగన్నాథం (ప్రాప్పువన్తి ఫలం బహు. 

యా తు భూమితలే పూజా తాదృకీ దివిజా న వై 

కర్మభూమిస్తు సంప్రోక్తా భూమిర్యౌర్ష హి తత్సమా. 

సంచింత్య పుణ్యం పాపం వా భూమౌ లోకాన్తరే నరాః 

గమిష్యన్తి తతో జ్యాయాన్ భూభాగస్పర్వకర్మసు. 

తతో దేవాః ప్రతిష్టాప్య చార్భయిత్యా రమాపతిమ్. 

అర్బావతారరూపేణ స్వయం తీర్షాః పునః పునః 

భూమిస్థానఖిలాన్ జంతూన్ తార్యయిష్యన్య్యను[గ్రహాత్ 

అతో విప్రాస్సదా యజ్జైర్దానైశ్చు తపసా ముహుః. 

తోషయిష్యన్తి దేవాన్వై తేషామాన్నణ్యహేతవే 

దేవా నిసర్గరిపవో మనుష్యుషు భవన్త్యపి. 

ఆరాధనేన దేవస్య చోపకుర్వన్తి మానవాన్ 

ఇదమేవ హరేః పూజాబలసంపాదితం ఫలమ్. 

సర్వే 2సి సాత్తికా యాన్తి తుష్యున్తి స్వార్టితైః ఫలైః 

న ద్విష్యన్తి రిపూన్వాపి తత్రోదాహరణం సురాః. 

యథా చ్యవనధర్మా స్వ్యాత్సర్గస్స్యర్గాశ్రితో 2థ వా 

తథా దివ్యస్టలానిహ న స్యుశ్చాశ్వతికాని తు. 

దివ్యస్థలేషు సర్వత్ర దివ్యేనైవాగమేన తు 
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వైఖానసీన పూజా 2 సీత్సా హి (శ్రౌతీ చ సమ్మతా. 

'ప్రాయళ్చిత్తొచితాన్యత్ర నిమిత్తాని యదా తదా 

శా(స్త్రోక్తం కారయేదేవ నాన్యథా కారయేద్విధిః. 

_యే తు పూర్వార్జితైరేవ తపోభిః పరమాత్మని 
రక్తాత్మాన స్తపస్పిద్దాస్సంకల్స్య స్వతపఃఫలమ్. 

దేవదేవం జగన్నాథం నారాయణమనాయమ్ 

ప్రతిష్థాప్య క్వచిద్భింబే సమభ్యర్భ్య విశేషతః. 

ఉజ్జీవనాయ లోకానాం (ప్రదాస్యస్తీహ పూజనమ్ 

స దేశస్పైద్ద ఇత్యుక్తస్టైద్దా తత్రార్భనోచ్యతే. 

న హి సిద్దాస్తపస్పిద్దిం కుర్వన్తి విఫలాం క్వచిత్ 
యస్యా ఇను([గ్రహమిచ్చన్తస్తపస్యన్తిహ సాధవః. 

యం ప్రసాదయితుం విప్రా యజ్ఞదానాది కుర్వతే 

తస్టైవారాధనం హిత్వా కిం సిద్దాస్సంప్రకుర్వతే. 

తే సిద్దాస్తే మహాత్మానస్తే సన్త స్తే తపస్వినః 

యే స్వకర్మఫలం దేవం విదిత్వా (శ్రీపతిం హరిమ్. 

ప్రతిష్థాప్య తు తద్రూపమర్భయన్తి నిరన్తరమ్ 

న హ్యన్యః ప్రాపణే హేతురర్చ్భనాను శకిహెతవే. 

సైద్దస్థలే తు యా పూజా సర్వశాన్తికరీ స్మృతా 

పంచాశద్యోజనం తస్య పరితః పావయేన్మహీమ్. 

సిద్దప్రతిష్టితా దేశా బహవో విదితాః పురా 

ఉత్పద్యన్తే భవిష్యన్తి సన్తి సిద్దా ధరాతలే. 

సైద్దస్థలాని భూయాంసి భవిష్యన్తి చ సన్తి చ 
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(ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

సిద్దా వైభానసం శాస్త్రమా(్రిత్యైవ స్వనిర్మితమ్. 

దేవం సంపూజయన్తీహ తత్రాయః (ప్రచలత్యపి 
న హి సిద్ధాః (ప్రకుర్వన్తి కించిదుచ్చాస్త్రమాపది. 

తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన సర్వం సిద్దాశ్రితస్థలే 

కుర్యాద్వైఖానసం శాస్త్రమా(్రిత్య్వ సకలాః (క్రియాః. 

సిద్దా జూనన్సి శా(స్రార్లాన్ సిద్దా జానన్సి చాగమాన్ 
అ అజాత [6 3) య అవి 

సిద్దాస్సమర్భయన్వ్యేవ వైఖానసవిధానత:. 

యది సిద్దాశ్రితో దేశః పూజ్యతే 2న్యైః ప్రమాదతః 

రాజా తం తు విచార్యైవ పునర్వైఖానసైః క్రమాత్ 

సత్వరం యాజయేత్కృత్యా ప్రాయశ్చిత్తం యథావిధి 

సైద్దమేకే స్థలం (ప్రాహురార్ష మేతచ్చ సమ్మతమ్. 

అథ పౌరాణికో దేశః కథ్యతే యత్ర యత్ర వై 

గాధా పౌరాణికీ భూయాత్తత్సురాణస్థలం మతమ్. 

అజ్ఞాత కర్భకాణ్య(త స శైర్యన్తే (ప్రాయశో బహు 

స్థలానీమాని పుణ్యాని? పురాణాని ప్రచక్షతే. 

పురాణాని త్వనన్లాని స్థలాని పృథివీతలే 

భవన్య్యథ కలౌ (ప్రాప్తే లుష్వనే తాన్యనేకశః. 

దశయోజనపర్యన్తాం భూమిం తు పరితస్సకృత్ 

పునాతి దేశః పౌరాణస్తత్ర కిం చిన్న హీయతే. 

స్వయంవ్యక్తాదయస్సర్వే పౌరాణాః కీర్తితా అపి 
స్వయంవ్యక్తాదిభేదేన వ్యవహారస్య దర్శనాత్. 

పురాణత్వం చ తేషాం స్యాదన్యత్ పౌరాణముచ్యతే 
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పురాణస్థలదేవస్య ప్రతిష్టా విధిసమ్మతా. 

ప్రతిష్టితే త్వవిధినా స్థలే నైవ రమేద్దరి: 

న హి వృద్ధాస్పమర్శన్తి బింబముచ్చా స్త్ర నిర్మితమ్. 

న హి ఫారాణికే దేశే యజమానస్య గౌరవమ్ 

అర్థస్య గౌరవం చాపి దర్శనియం మహాత్మభిః ? 
యడ 

యది పశ్యేద్విమూఢాత్మా రౌరవం నరకం వ్రజేత్ 
ఏష ఏవ విశేషస్ప్యాదన్యత్సైద్ధవదాచరేత్. 

పురాణస్థలపూజా తు శాస్త్రదృష్టైన వర్త్మనా 

ప్రమాదే తు సమీకార్యా న తేన స్యాద్యుతి(క్రమః. 

మానుషం పంచమం ప్రోక్తం స్థలం య(త్ర విశేషతః 

(గ్రామే వా నగరే వాపి శా(స్తోక్తే సుమనోరమే. 

ప్రతిష్టాప్యార్బ్యతేవిష్ణుస్సర్వదేవే శ్వరే శ్వర: 

బ్రాహ్మణైః క్షత్రియెర్వైత్యెళ్ళూ దైర్వావ్యైర్షరోత్తమై: 
వైభానసేన శా(స్తేణ పంచరా(త్రేణ వా పునః 

మానుషస్టలపూజా తు యోజనం పరితస్థ్రలమ్. 

పావయేత్తస్య తు ప్రోక్తా శక్తిరన్యా తు తావతీ 

మనుష్యాః పుణ్యకర్మాణస్తత్ర తత్ర దినే దినే. 

ప్రేరితా భగవద్భక్ష్యా ధనినో నిర్హనా అపి 

నిర్మాయ భగవర్గేహం (ప్రతిష్టాప్య (శ్రియః పతిమ్. 

అర్భయన్తి విశేషేణ వైఖానసవిధానతః 

విశాలః ప్పధివీభాగః కాలో ఇనాదిరన్తకః. 

శాస్త్రం చాప్యతిగంభీరం భక్తాళ్ళ బహవో హరౌ 
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ప్రకీర్ణా =. దికారః 

తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన సర్వస్యా ఇప్యను శాసనమ్. 

ప్రోక్తం విఖనసా పూర్వం భగవచ్చాస్త్రముత్తమమ్ 

అనెనైవ ప్రకారేణ సర్వత్రారాధయేద్ధరిమ్. 

భక్తాళశ్ళ బహుధా శాస్త్రం ప్రశంసన్తీదమేవ హి 

తదుక్తేనైవ విధినా కల్పయేదాలయాదికమ్. 

యథా మానాధికరణే మయా ప్రోక్తస్స విస్తరః 

యతత్ర వా దృశ్యతే భేదో భగవచ్చా స్రశిల్బయో:. 

శిల్పశాస్త్రం పరిత్యజ్య భగవచ్చాస్త్రతళశ్ళరేత్ 

ప్రధానమేతచ్చాస్త్రం స్యాదృగవద్షేహకల్పనే. 

న తచ్చాస్త్రమనాదృత్య కార్యం కిం చిత్సమాచరేత్ 

లోభాన్మోహాదథా 2జ్ఞానాచ్చాస్తే 2స్మిన్న ధృతం చరేత్. 

అతి(క్రమ్యా 2పి వా శాస్త్రం తత్పూజా నిష్పలా భవేత్ 

యజమానో విపద్యేత తస్మాదత్రోక్తమాచరేత్ 

తేనే వ తు విధానేన ప్రతిష్టాదికమాచరేత్ 

ఐహికాముష్మికం యసా శతృలద్వ్యయమవాప్యతే. 

(గ్రామే విష్ణ్య్రర్చృనాహీనే విష్యర్సాహీనవేశ్శ్మని 

తీర్రపానం సురాపానమన్నం గోమాంసభక్షణమ్. 

దేవధామవిహీనం తు శ్మశానం (గ్రామ ఉచ్యతే 

గృహం చ చితితుల్యం స్యాద్యత్ర నారాధ్యతే హరిః 

యో మోహాదథ వా ఇలస్యాదకృత్యా దేవతార్భనమ్ 

భుంక్తే స యాతి నరకాన్ సూకరేప్వపి జాయతే. 

కేశవార్సా గృహే యస్య న తిష్టతి శుభప్రదా 
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398 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా(ప్తే భార్గవే 

తస్యాన్నం నైవ భోక్తవ్యమభక్ష్యేణ సమం హి తత్. 

బింబశుద్ద్యాదికం కృత్వా శా(స్తోక్తవిధినా పునః 

కలాన్యాసాదికం సర్వం విధాయ పరమేశ్వరః. 

ప్రతిష్టాప్యార్యతే యత్ర పరితో యోజనావధి 

పూయతే 2ను(గ్రహాద్విష్టోః స దేశో 2 ప్రాకృతస్సృతః. 

తత్ర పార్ష దసంయుక్తశ్రియా లక్ష్మ్యా సమన్వితః 
యథా చ పరమే వ్యోమ్ని సన్నిధత్తే తథా హరిః. 

తత్ర దేవాస్త్రయ(స్రింశత్పితరః పన్నగాశ్ళ యే 

సాధ్యా విద్యాధరా యక్షాస్సర్వా వై దేవయోనయ.. 

సర్వసంపత్సమృద్దిస్వ్యాత్పర్జన్యో వర్షుకో భవేత్ 

వాయుర్యాతి సుఖం తత్ర సూర్యస్తపతి తేజసా. 

చంద్రమాళ్ళ్శీతలైర్దేశం సేవ తే కిరణైస్తథా 

భూమిస్సస్యవతీ చ స్యాత్రసన్నం చ నభో భవేత్. 

నక్షత్ర(గ్రహతారాళ్ళ (ప్రసాదాభిముఖాస్సమే 

రాజన్వతీ ప్రజా చ స్యాత్పశుపుత్రసమన్వితా. 

న వ్యాధిజం భయం కిం చిన్నాపి జృరకృతం తథా 

న వ్యాళజం భయం వాపి భవేద(త్ర న సంశయః. 

నోపప్టవో నృపాణాం వా మృగాణాం వా 2ప్యపాం భవేత్ 

(బ్రాహ్మణాః క్షత్రియా వైశ్యాళ్ళూద్రా స్తత్ర నివాసినః. 

స్వే స్వే కర్మణ్యభిరతా భవేయుస్సుఖజీవినః 

అగ్నిహోత్రాశ్చ హూయన్తే తప్యన్తే ఇత్ర తపాంసి చ. 

దీయన్తే భూరిదానాని య(త్ర దేవో హరిస్ప్వయమ్ 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

అ(ప్రాకృతమిమం దేశం సన్నిధానాచ్చియః పతేః 

ప్రాకృతం యో వదేన్యూఢస్స యాతి నరకం (ధ్రువమ్ 

అ(ప్రాకృతమిమం దేవం నరో యశ్సాపనిహ్నుతే. 

చండాలస్స తు విజ్ఞేయో నిష్కృతిర్నాస్య దృశ్యతే 

మహాపాతకినాం తద్వద్దృష్టం పాతకినామపి. 

ఉపపాతకినాం చాపి ప్రాయళ్ళిత్తం విశేషతః 

శా(స్రాపలాపినాం నైవ ప్రాయశ్చిత్తం (ప్రదృశ్యతే 

యస్తు సామాన్యభావేన మన్యతె స్థలమిదృశమ్ 

(బహ్మహత్యామవాష్నోతి భ్రూణహత్యాం తథైవ చ. 

స్వర్ల్గస్తేయే చ యత్సాపం సురాపానే చ యద్భవేత్ 

గురుతల్పస్య గమనే యచ్చపాపముదీరితమ్. 

వృషలీగమనే యచ్చ పాపం సర్వం తదళ్ళు తే 

నాస్తి శాస్రాత్సరం జ్ఞానం నస్యాత్తస్మా(త్ర వర్తకమ్. 

తస్మాత్తస్యావమానేన సద్యః పతతి దూషకః 

తసి శ్ దేశే విశేషేణ సర్వేభాగవతా హరౌ,. 

దేవపాదోదకాదీని పీత్యా యాస్యన్తి సద్గతిమ్ 

న హి సర్యో 2పి సర్వత్ర స్వయంవ్యక్తస్థలాదికమ్. 

గత్వైవారాధయేద్విష్టుం సదా తచ్చాప్యసంభవి 

అత ఏవ కృపాసింధుర్భగవాన్ భూతభావనః 

అర్బావతారరూపణ (గ్రామే (గ్రామే గృహ గృహా 

అవతీర్య మహాబాహుర్భక్తసౌలభ్యహేతవే, 

అర్భ్యుతే శాస్త్రవిధినా తత్ర కార్యో న సంశయః 
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400 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా(స్తే భార్లవే 

తస్మాదప్రాకృతం దేశం న బ్రూయాత్రాకృతం నరః ౧౦౪ 

న చ సామాన్యభావేన తం పశ్యేద్యది పశ్యతి 

నశ్యత్యేవ న సందేహ ఇతి శాస్త్రవినిశ్చయ:. ౧౦౫ 

ఇతి శ్రీవైఖానసే భగవచ్చా(స్తే భృగుప్రోకాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణా 2.ధికారే చతుగస్రింశో 2ధ్యాయః. 

అథ వక్ష్యే విశేషేణ క్రియాయోగాడ్రితం ఫలమ్ 
యస్తు దేవాలయం దారుశిలాలోహవిలేఖనై:. ౧ 

కారయేన్సణ్మయం వాపి తస్యానన్తఫలం స్మృతమ్ 

అహన్యహని యజ్ఞేన యజతో యన్మహత్సలమ్. ౨ 

ప్రాప్నోతి తత్ఫలం విష్ణోర్యః కారయతి మన్దిరమ్ 

కులానాం శతమాగామి సమతీతం తథా శతమ్. 3 

తారయేద్భగవర్గేహమితి బుద్దిం కరోతి యః 

సప్తజన్మకృతం పాపమల్పం వా యది వా బహు. ౪ 

విష్ణరాలయవిన్యాస(ప్రారంభాదేవ నశ్యతి 

సప్తలోకమయో విష్ణుస్తస్య యః కురుతే గృహమ్. x 

_ ప్రతిష్టాం సమవాప్నోతి స నరస్సా ప్తలౌకికీమ్ 
ప్రశస్తదేశే భూభాగే యో నరో భవనం హరేః ౬ 

కారయత్యక్షయాన్ లోకాన్ స నరః ప్రతిపద్యతే 
ఇష్టకాచయవిన్యాసో యావద్వర్దాణి తిస్టతి. ౭ 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

తావద్వర్ష సహస్రాణి తత్కర్తా దివి మోదతే 

ప్రతిమాం లక్షణవతీం యః కారయతి మానవః. 

కేశవస్య స తల్గొోకమక్షయం (ప్రతిపద్యతే 

షష్టిం వర్షసహ[స్రాణాం సహస్రాణి స మోదతే. 

స్వర్గాకసాం నివాసేషు (ప్రత్యేకమరిసూదనః 

తతః ప్రయాతి వైకుంఠం నిస్త్పమాభ్యధికం మహః. 

ప్రతిష్టాప్యాహరేరర్సాం సుప్రశస్తి నివేశనే 

పురుషు కృతకృత్యత్యాన్నైనం శ్యో మరణం తపేత్. 

యే భవిష్యన్తి యే 2తీతా ఆకల్యాః పురుషాః కులే 

తాంస్తారయతి సంస్థాప్య దేవస్య ప్రతిమాం. హరేః. 

బేరపూజా త్వియం ప్రోక్తా పూజానాముత్తమోత్తమా 

అతితే యజమానే 2పి చిరమస్యా అవస్థితేః. 

అనుశస్తాః కిల పురా యమేన యమకింక రాః 

పాశధండధరాః (క్రూరాః ప్రజాసంయమనోద్యతాః. 

విహరధ్వం యథాన్యాయ్యం నియోగో మే 2.నుపాల్యతామ్ 

నా ఇజ్ఞాభంగం కరిష్యన్తి భవతాం జంతవః క్వచిత్. 

కేవలం యే జగన్నాథమనన్తం సముపా(శ్రితాః 

భవద్భిః పరిహర్తవ్యాస్తేషాం నాస్త్యత్ర సంస్థితిః, 

యే తు భాగవతా లోకే తచ్చిత్తాస్తత్సరాయణా: 

పూజయన్తి సదా విష్ణుం తే వస్త్యాజ్యా స్పుదూరతః. 
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402 శ్రీ వేభానసభగవచ్చాు భార్గవే 

యస్తిష్టన్ యస్స్వపన్ భుం జన్ ఉత్తిష్టన్ స్థలితేషు చ 

సంకీర్రయతి గోవిన్హం స వస్తా స్యాజ్యస్తుదూరతః 

నిత్యనైమిత్తీకైర్దేవం యే యజన్తే జనార్హనమ్ 

నావలోక్యా భవద్శిస్తే తత్తేజో హన్తి వో గతిమ్ 

యే ధూపపుష్పవాసోభిర్ఫూషణైశ్సాపి దుర్లభైః 

అర్భయన్తి న తే గ్రాహ్యా నరాః కృష్ణాశ్రయోద్దతాః. 

ఉపలేపనకర్తారస్సమ్మార్దనకరాశ్ళ యే 

కృష్ణాలయే పరాత్యాజ్యాస్తేషాం త్రిపురుషం కులమ్. 

యేన చాయతనం విష్ణోః కారితం తత్కులోద్భవమ్ 
పుంసాం శతం నావలోక్యం భవద్భిర్దుష్టచన్షుషా. 

యేనార్సాభగవద్భక్యా వాసుదేవస్య కారితా 

నరాయుతం తత్కులజం భవతాం శాసనాతిగమ్, 

భవతాం భ్రమతామత్ర విష్ణుసంశ్రయము(ద్రయా 

వినాజ్ఞాభంగకృన్నైవ భవిష్యతి నరః క్వచిత్, 

యజ్ఞా నరాణాం పాపౌఘక్షాళనా స్పృర్వకామదాః 

తథైవెజ్యూ జగద్దాతుస్సర్యయజ్ఞమయో హరిః, 

స్థాపితాం ప్రతిమాం విష్ణోస్సమ్యక్ సంపూజ్య మానవః 

యం యం కామయతే కామం తం తమాష్నోత్యసంశయమ్. 

యథా హి జ్వులనో వహ్షిస్తమోహానింతదర్థినామ్ 

శీతహానింతదన్యేషాం స్వేదం స్వేదాభిలాషిణామ్. 

కరోతి క్షుధితానాం చ భోజ్యాం పాక క్రియాం శిఖీ 

తథైవ కామాన్ భూతేశస్స దదాతి యథేప్పితమ్. 

౧౮ 

౧౯ 

2౨0 

20 

౨౨ 

౨౩3 

D౪ 

౨౫ 

D౬ 

౨౭ 

౨౮ 



ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

కల్ప(ద్రుమాదివ హరేర్యదిష్టం తదవాప్యతే 

యస్సదాయతనే విష్ణోః కురుతే మార్దనక్రియామ్. 

సపాంసుధూమై?”క్రేహస్య సర్వం పాపం వ్యపోహాతి 
యావన్తః పాంసుకణికా మార్ద్యన్తే కేశవాలయే. 

వర్షాణి దివి తావన్తి వసత్యస్తమలో నరః 

అహన్యహని యత్సాపం కురుతే విషయీ నరః. 

యో బాహ్యాభ్యన్తరం వేశ్మ మార్దయేత్కేశవాలయే 

సబాహ్వాభ్యన్తరం తస్య కాయో నిష్కల్మషో భవేత్. 

గోచర్మమా(త్రం సమ్మృజ్య హన్తి తత్కేశవాలయే 

సబాహ్యాభ్యన్తరం యచ్చ మార్దయేదచ్యుతాలయే. 

సబాహ్యాభ్యన్తరం తస్య కాయం నిష్కల శస విదుః? 

ఉదకాభ్యుక్షణం విష్టోర్యః కరోతి సదా గృహే. 

సో2పి గచ్చతి యత్రాస్తే భగవాన్ యాదసాం పతిః 

మృదా ధాతువికారైర్వా వర్షకైర్తోమయేన వా. 

విష్ణోరాయతనే నిత్యం యః కరోత్యనులేపనమ్ 

ప్రవాతే వాతి గుణవద్ద్యర్గాస్వతిమనోహరమ్. 

స్వనులిప్తం శుభాకారం స్వగృహం లభతే నరః 

పూర్త ధాన్యహిరణ్యాదిమణిముక్తాఫలో జ్జ లమ్. 

ప్రత్యాసన్నజలోపేతం గృహం (ప్రాప్నోతి శోభనమ్ 

సామన్తస్వజనానాం చ సర్వేషాముత్తమోత్తమమ్. 

తదాప్పోతి గృహం రమ్యముపలేపనకృన్నరః 
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404 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా[స్తే, భార్గవే 

యేనానులిప్తే తిష్టన్తి విషాయతనభూతలే. 

బ్రాహ్మణా: క్షత్రియా వైశ్యాళ్ళూద్రాన్సాధ్యః స్రీయస్తథా 
తస్య పుణ్యఫలం వక్తుం నా ఇలం దేవాస్సహానుగాః, 

అప్పరోగణసంకీర్లం ముక్తాహారశతోజ్ఞ్యలమ్ 

శ్రేష్టం సర్వవిమానానాం స్వర్గధిష్ట్యమవాప్పుయాత్, 

యావన్త స్తిథయో లిష్తా దివ్యాబ్దాంస్తావతో నరః 

తస్మిన్సిమానే స నరషష్టీ వా తిస్టతి శోభనే. 

ప్రగ్గన్హవస్ర్రసంయుక్త స్పర్వభూషణభూషితః 

గంధర్వాప్పరసాం సంమైః పూజ్యమానస్స తిష్ట్థతి. 

లిప్తా చ యావతా హస్తా విష్ణోరాయతనే మహీ 

తావద్యోజన విస్తీర్సస్వర్లస్తానాధిపో భవేత్. . 

పూజ్యమానస్సురగణైెశీతో ష్టాది వి వర్ణిత; 

మనోజ్ఞగా(త్రో విప్రన్టై స్త్టత్యాభూతసంప్లవమ్. 

తత్క్షయాదిహ చాగత్య విశిష్టే జాయతే కులే 
అత్యుత్భృష్టగృహం (ప్రాప్య మర్హ్యలోకే 2భివాంఛితమ్. 

న తత్ర తావద్దారిద్రం నోపసర్లో న వా కలి: 
న తావన్మృతని(ష్కాన్తిర్యావజ్జీవన్సి సాక్షిణః. 

ఎష్టుస్త్పమస్తభూతాని ససర్జితాని యాని వై 

తేషాం మధ్యే జగద్దాతురతీవేష్టా వసుంధరా. 

కృతే సమ్మార్ణనే తస్యాస్తథా చైవా ఇనులేపనే 
(ప్రయాతి పరమం తోషం విష్ణుర్ఫూర్వైప్లవీ యతః. 

ఉపోషితో నరో నారీ యః కరోత్యనులేపనమ్ 
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ప్రకిర్ణా 2 ధికారః 

న తస్య జాయతే భంగో గార్హస్ట్రే తు కదొచన. 

యా చ నారీ కరోత్యేవం యథావదనులేపనమ్ 

నా 2.ప్నోతి సా2పి వైధవ్యం గృహభంగం కదాచన. 

సర్యాభరణసంపూర్షస్పర్యోపస్కరధాన్యవాన్ 
గోమహిష్యాదిసంభాగం గృహమాప్నోతి మానవః. 

తసా ్యదభీప్పతా సమ్యగ్గార్హస్థ్యం తదఖండితమ్ 

విష్ణోరాయతనే కార్యం సహసైవోపలేపనమ్. 

యశ్వానులేపనం కుర్యాద్విష్టోరాయతనే నరః 

సో 2పి లోకం సమాసాద్య మోదతే వై శతక్రతోః. 

పుష్ప(ప్రకీర్ణమత్యర్థం సుగన్హం కేశవాలయే 
ఉపలిప్తే నరో దత్యా న దుర్గతిమవాప్నుయాత్. 

స్నానపానాంభసాం విష్ణో: ప్రదానాత్తత్సలోకభాక్ 
(తి స్నానియదద్రవ్యదానేన నీరోగః ప్రేత్య మోదతే. 

క్షామాదిదానాదాప్పోతి పరలోకే మహత్సుఖమ్ 

ఆలేపన(ద్రవ్యదానాత్కామానాప్తోతి శాశ్వతాన్. 

ఏలాకర్ఫూరతాంబూలీతైలాది స్పర్శనాత్తుఖీ 

పరత్రేహ చ లోకే స్యాద్దీర్ణకాలమసంశయ.ః. 
యయ 

సర్వయజ్ఞమయో వష్టుర్గవ్యానాం పరమస్స్మృతః 

జాయతే యేషు లోకేషు పుళకస్పంగమోమహాన్. 

యేషు క్షీరవహా నద్యో దాః పాయసకర్దమాః 
యు 

తాన్ లోకాన్ పురుష యాన్తి క్షీరస్నానకరా హరేః. 
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406 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా(స్తే భార్గవే 

ఆహ్లాదం నిర్భృతిం స్వాస్థ్యమారోగ్యం చారురూపతా 

సప్రజన్మాన్యవాప్నోతి క్షీరస్నానకరో హరేః. 

దధ్యాదీనాం వికారాణాం క్షీరతస్సంభవో యథా 
తథైవాశేషకామానాం క్షీరస్నాపనతో హరేః. 

యథా చ విమలం క్షీరం యథా నిర్భాతికారకమ్ 
తథా 2స్య నిర్మలం జ్ఞానం భవత్యతిఫల(ప్రదమ్. 

(గహానుకూలతాం పుష్టిం ప్రియం చా 2ప్యఖిలే జనే 

కరోతి భగవాన్ విష్ణుః క్షీరస్నాపనతోషితః. 

సర్వో 2స్య స్నిగ్ధతా మేతి ,దృష్టిమాత్రాత్రసీదతి 

యస్నాపయతి దేవస్య ఘృతేన ప్రతిమాం హరేః, 

ఇంద్రప్రస్థ ద్విజా[గ్రాణాం స దదాతి గవాం శతమ్ 

గవాం శతస్య విప్రాణాం న దత్తస్య భవేత్సలమ్. 

ఘృత ప్రస్టేన తద్విష్టోర్లభేత్నానోపయోగినామ్ 
పురా రాజర్షిభి : (ప్రాప్తా సప్తద్వీపా వసున్హరా. 

ఘృతాఢకేన గోవింద(ప్రతిమాస్నాపనాత్కిల. 
ప్రతిమాసం సితాష్టమ్యాం ఘృతేన జగతః పతిమ్. 

స్నాపయిత్వా సమస్తేభ్యః పాపేభ్యో 2పి ప్రముచ్యతే 

ద్వాదశ్యాం పౌర్లమాస్యాం చ గవ్యేన హవిషా హరేః. 

స్నాపనం దేవదేవస్య మహాపాతకనాశనమ్ 

జ్ఞానతో 2జ్ఞానతో వాపి యత్సాపం కురుతే నరః. 

తత్క్షాలయతి సంధ్యాయాం ఘృతేన స్నాపయన్ హరిమ్ 

ఘృతక్షీరేణ దేవేశే స్నాపితే మధుసూదనే. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

సగత్యా వైష్ణవం ధామ మోదతే సహ సూరిభిః 

్రజం బద్దా సుమనసాం యః ప్రయచ్చతి విష్ణవే 

స భుక్త్యా విపులాన్ భోగాన్నాకప్పష్టే విరాజతే 

చామరవ్యజన ఛత్రదానాత్వారాజ్యమశ్నుతే 

దానాదాభరణాదీనాం తేజస్వీ దివి మోదతే 

దానాచ్చ నవరత్నావాం దేవసాలోక్యమశ్నుతే. 

ఆదర్శన(ప్రదానేన దృశ్యస్సర్వైర్భ విష్యతి 

ధూపద్రవ్యప్రదానేన స్వస్థానం స్వర్గిణాం భవేత్ 

ఉపానహౌ పాదుకే చ వాహనం యానమేవ చ. 

దదాతి యో మందయిత్యా మణికాంచనచితైల. . 

స విమానం తు దుష్టాపం ప్రాష్నోల్యేవ న సంళను ౩ 

ఆలంకృతం భ(ద్రపీఠం ప్రయచ్చన్ సర్వకామభాక్ 

వినతానననసానం ధ్యజముత్సాద్య దర్శయన్. 
a) డు 

సామీప్యం సహసా విష్ణోర్యాతి సద్యో న సంశయ ; 

ధ్వజం చ వాద్యముత్సాద్య విష్ణుసాత్కురుతే తుయ :. 

స దివ్యదుందుభి (ప్రాయంస్థానం ప్రాప్య విరాజతే 

దాసీదాసం తథాత్మాన మాత్మీయం చ ప్రయచ్చతి. 

వాసుదేవాయ దాస్యేన ముక్తి: కరతలే స్థితా 

నృత్తభేదైర్లీతభేదైస్తథా వార్ధ్యైరనేకథా. 
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408 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

శ్రోతవ్యైరపి దృళ్యెశ్చ దేవదేవస్య సన్నిధౌ 

ఆసీనముపచారైస్తైర్యే సమారాధయన్తి తే. 

ప్రేత్య దివ్యేషు లోకేషు పూజ్యన్తే తైర్న సంశయః 

దీపం ప్రయచ్చతి నరో విష్ణరాయతనే హి యః 

సదక్షిణస్య యజ్ఞస్య ఫలం (ప్రాష్నోత్యసంశయః 

అహోరాత్రమనిర్యాణం దిపమారోపయేన్నరః 

సర్వపాపవిశుద్దాత్మా విష్ణులోకే మహీయతే 
దినే దినే జపన్నామ కేశవేతి సమాహితః 

సకృద్దదాతి యోవి(ప్రః ప్రదీపం కేశవాలయే 

జాతిస్మరత్వం (ప్రజ్ఞాం చ (ఫ్రా కాశ్యం సర్వవన్తుషు. 

అవ్యాహతేం(ద్రియత్వం చ సమాష్టోతి న సంశయః 

సర్వకాలం చ చక్షుష్మాన్ మేధావీ దీపదో నరః 

జాయతే నరకం చాపి తమస్పంజ్ఞం న పశ్యతి 

సువర్ల మణిముక్తాఢ్యం మనోజ్ఞమతిశోభనమ్. 

దీపమాలాకులం దివ్యం విమానమధిరోహతి 

తస్మాదాయతనే విష్ణోర్దద్యాద్దపం ప్రయత్నతః 

తాం శృదత్వాన్నహీనాస్తే ? న చ తైలవియోజనమ్ 

కుర్వీత దీపహర్తా చ మూకో 2న్లో జాయతే జడః 

అన్తే తమసి దుష్పారే నరకే పతితాన్ కిల 

విక్రోశమానాన్మనుజాన్ వక్ష్యన్తి యమకింకరాః 

విలాపైరల మతత్రైవం కిం వో విలపితే ఫలమ్ 

తథా ప్రమాదిభి : పూర్వమాత్మా త్యన్తముపేక్షితః 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

పూర్వమాలోచితం నైతత్కథమన్తే భవిష్యతి 

ఇదానీం యాతనా భోగాః కిం విలాపః కరిష్యతి ? 

దేహోదితాని స్వల్ఫాని విషయాశ్చాతికర్ష కాః 

ఏతత్కో న విజానాతి యేన యూయం (ప్రమాదినః ? 

జన్తుర్ణన్మసహ(ఫ్రేభో § హ్యేకస్మిన్ మానుషో యది 

తత్రా 2ప్యతివిమూఢత్వాత్కింభో గానభిధావతి 

కో 2 తిభారో హరేర్నామ్ని జిహ్యయా పరికీర్తితే 

వర్లి తే తుల్యమూలే తు యదగ్నిర్ల భ్యతే సుఖమ్. 

అతో 2ధికరోలాభః కో వళ్చిత్తే 2 భవత్తదా 
యేనాయతేషు హస్తేషు స్వాఆం(త్రే సతి దీపకః 

మహాఫలో విష్ణుగృహే న దత్తో నరకాపహ : 

న వో విలపితే కిం చిదిదానీం దృశ్యతే ఫలమ్ 

అస్వాతంత్రే విలపతాం స్వాతం(త్రే తు ప్రమాదినామ్ 

అవశ్యంపాతినః ప్రాణా భోక్తా జీవోప్యహర్షిశమ్. 

దత్తం చ లభతే భోక్తుం కామయన్విషయాంస్తదా 

ఏతత్సాతంత్ర్యవద్భిర్యో యుక్తమాసీత్సరీక్షితుమ్. 

ఇదానీం కిం విలాపేన సహధ్వం యదుపాగతమ్ 

యద్యేతదనభీష్టం వో యద్దుఃఖం సముపస్థితమ్ 

యద్భూయో 2పి మతిః పాపేన కర్తవ్యా కథం చ న 

పాపకర్మణి నిర్వత్తే 2_.ప్యజ్ఞానాదఘనాశనమ్. 

కర్తవ్యమహ్య విచ్చిన్నం స్మరద్భిర్మధుసూదనమ్ 

విమానమతివిద్యోతి సర్వరత్నమయం దివి 

409 

౯3 

౯ 

Pa? 

౯౬ 

౬౯౬ 

౯౮ 

౯౯ 

౧0౦ 

౧0౧ 

౧౦౨ 

౧౦౩ 



410 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 
సమాప్నోతి నరో దత్వా ప్రదీపం కేశవాలయే 

హవిషాం పాయసాదీనాం హరయే చ నివేదనాత్. 

సుఖైకరసపూర్ణాత్మా రాజతే విష్ణుసన్నిధౌ 

భక్ష్యపానియభో జ్యానామన్యేషామపి దానతః 

శ్వేతద్వీపే తత్సమీపే వసన్తి సుఖినస్సదా 

బహునా(త్ర కిముక్తేన వాసుదేవార్థమాదరాత్. 

దదాతి వస్తుదానం . యస్థ్రానం ప్రాప్నోతి చేప్పితమ్ 

: కర్మణాం మార్దనాదీనాం ఫలభోగాదన న్రరమ్ 

కర్మశేమై:. పునర్జన్మ కర్మానుగుణయోనిషు 
ఉత్కృష్టాస్తేవ భోకారో లభన్సే సుఖినస్పదా. 

ఆరామాణాం తటాకానాం (ప్రపాణాం చ (ప్రవర్తనాత్ 
విష్ణోరాలయసామిప్వే తత్సలం కేన వర్ష్యతే. 

సుప్రదర్శా బలవతీ చిత్రా ధాతువిభూషితా 
ఉపేతా సర్వభూతైశ్చ శ్రేష్టా భూమిరిహోచ్యతే. 

తన్యాః క్షేత్రవిశేషాళ్ళ తటాకానాం చ బన్హనమ్ 

జొదకాని చ సర్వాణి ప్రవక్ష్యామ్యనుపూర్త్ణుశః 

తటాకానాం చ వక్ష్యామి కృతానాం చాపి యే గుణాః 
త్రిషు లోకేషు సర్వత్ర పూజనీయః (ప్రతాపవాన్. 

(8 

అథ వా మి(త్రసదనం మైత్రం మిత్రవివర్రనమ్ 
కీర్తిసంజననం (శ్రేష్టం తటాకానాం నివేశనమ్. 

ధర్మస్యార్థస్య కామస్య ఫలమాహుర్మనీషిణ: 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికార; 

తటాకం సుకృతం దేశే క్షేత్రమేకం మహాశ్రయమ్. 

చతుర్విధానాం భూతానాం తటాకముపలక్ష యేత్ 

తటాకాని చ సర్వాణి దిశన్తి శ్రియముత్తమామ్ 

దేనా మనుష్యా గంధర్వాః పితరో యక్షరాక్షసా: 

సొవరాణి చ భూతాని సంశ్రయన్తి జలాశయమ్ 

తఇస్మాత్తాం స్తు ప్రవక్ష్యామి తటాకే యే గుణాస్స్యృతాః 

యా చ తత్ర ఫలావాప్తిర్బుషిభిసముదాహృతా. 

వర్షాకాలే తటాకే తు సలిలం యస్య తిస్టతి 

అగ్నిహోత్రఫలం తసాఫలమాహుర ్ యనిషిణః 

శరత్కాలే తు సలిలం తటాకే యస్య తిస్టతి 

గోసహ'స్రస్య సంప్రేత్య లభతే ఫలముత్తమమ్. 

హేమన్తకాలే సలిలం తటాకే యస్యతిష్టతి 
స వై బహుసువర్ల స్య యజ్ఞస్య లభతే ఫలమ్. 

యస్య వై శైశిరే కాలే తటాకే సలిలం భవేత్ 

తస్యాగ్నిష్టోమయజ్ఞ స్య ఫలమాహుర్మనిషిణ: 

తటాక సుకృతం యస్య వసన్తే తం మహాశ్రయమ్ 

అతిరాత్రస్య యజ్ఞస్య ఫలం స సముపాళ్ళుతే. 

నిదాఘకాలే పానీయం తటాకే యస్య తిస్టతి 

వాజిమేధపలం తస్య ఫలం వై మునయో విదుః 

స కులం తారయేత్సర్వం యస్య ఖాతే జలాశయే 

గావః పిబన్సి సలిలం సాధవళ్ళ నరాస్సదా 

తటాకే యస్య గావస్తు పిబన్తి తృషితా జలమ్ 
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412 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

మృగపక్షి మనుష్యాశ్ళ సో ఇశ్వమెధఫలం లభేత్. 

యత్పిబన్తి జలం తత్ర స్త్యాపానియేయన్తే విశ్రమన్తి చ 

తటాకదస్య తత్సర్వం ప్రత్యానన్యాయ కల్పతే. 

దుర్లభం సలిలం చేహ విశేషేణ పరత్ర వై 

పానీయస్య (ప్రదానేన ప్రతిర్భవతి శాశ్వతీ. 

తటాకే యస్య పానీయం పానీయాయ జగత్పతే! 

తస్య పుణ్యఫలం వక్తుం నాలం దేవాస్సహాను గాః. 

తటాకే యస్య పానీయే సాయం ప్రాతర్షిజాతయః 
స్నాత్వా కుర్వన్తి కర్మాణి తస్య నాకే స్టితిర్భవేత్. 

తటాకే యస్య దేవస్య స్నాపనం చా 2ధివాసనమ్ 

తస్య లోకా భవన్యేవ పావనాః క్షతివర్టితా:. 

సర్వదానైర్గురుతరం సర్వదానైర్విశిష్య తే 

పానియావాసదానం తు దేవస్యాగ్రే ప్రశస్యతే. 

అథ వక్ష్యే విశేషేణ వృక్షాణామవరోసణమ్ 

స్థావరాణాం చ భూతానాం జాతయపష్షట్ ప్రకీర్తితాః. 

వృక్షగుల్మలతావల్య్యస్త్య కారా సృణజాతయ; 

ఏతా జాత్యస్తు వృక్షాణాం తేషాం రోపే గుణాస్త్యిమే. 

కీర్తిశ్ళ మానవే లోకే (ప్రేత్య చైవ ఫలం శుభమ్ 
లభతే నామ లోకే చ పిత్సభిశ్ళ మహీయతే. 

దేవలోకగతస్యాపి నామ తస్య న నశ్యతి 

అతీతే 2. నాగతే చోటే పత్సవం శే2న్యత స్తథా. 

తారయేద్వుక్షరూపీ చ తస్మాద్వుక్షాంశ్చ రోపయేత్ 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

తస్య పుత్రా భవన్యైతే పాదపా నా ఇ్వత్ర సంశయః, 

పరలోకగతస్వ్వర్గం లోకాంశ్వాప్పోతి సో 2ఒవ్యయాన్ 

పుష్పైస్సురగణాన్ వృక్షాః ఫలైశ్సా 2 పి తథా పిత్తూన్. 

ఛాయయా చా ఇతిథీంశ్సాపి పూజయన్తి మహీరుహాః 

కిన్నరోరగరక్షాంసి దేవగన్లర్వమానవా:. 

తథా బుషిగణాళ్చైవ సంశ్రయన్తి మహీరుహాన్ 

పుష్పితాః ఫలవన్తశ్చ తర్వయన్తిహ మానవాన్. 

వృక్షదం పుత్రవద్వాక్షాస్తారయన్తి పరత్ర తు 

పత్రం ఫలం వా పుష్పం వా యస్యారామే 2. వరోపితే. 

అచ్యుతస్య పదం (బ్రాప్తం లోకా స్తన్యాచ్యుతా (ధ్రువమ్ 

ప(తైః ఫలై ర్వా పుస్పైర్యా ప్రీయతే భగవాన్ హరిః. 

తస్మాత్తటాకే తద్నుక్షా రోప్యా శ్చేయోర్ధినా సదా 

పుత్రవత్సరిపాల్యాశ్చ పుత్రాస్తే ధర్మతస్స్యృతాః. 

తటాకకృద్దుక్షరోప్ ఇష్టయజ్ఞశ్చ యో నరః 

ఏతే స్వర్గ మహీయన్తే యే చా 2న్యే సత్యవాదినః. 

తస్మాత్తటాకాన్ కుర్వీత ఆరామాంశ్రైవ రోపయేత్ 

యజేచ్చ ఏవిధైర్యజ్ణెస్సత్యం చ సతతం వదేత్. 

గోభూహిరణ్యదానాని కృత్వా ఒచార్యాయ విష్ణవే 

అర్భకాయ విశేషేణ స్వర్గతస్సుఖమేధతే. 

అతిదానం తు సర్వేషాం భూమిదానమిహోచ్యతే 

అచలా హ్యక్షయా భూమిస్సర్వాన్ కామాన్ ప్రయచ్చతి. 

యస్తు దద్యాద్భూమిదానం దెవనామ్నార్భకాయ హి 
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114 శ్రీ వైభానసభగవచ్చాస్తే, భార్లవే 

$ సైహికం భవేత్పుణ్యం తథా పారత్రికం బహు. 

రుస్తు దద్యాత్స్వనామ్నైవ పూజకాయ వసుంధరామ్ 

కస్య కామా : (ప్రరోహన్తి సర్వమైహికమశ్నుతే. 

ఏవకార్యాయ వై దద్యాద్యో దేవాయ వసున్హ్లరామ్ 

వనామైవ తస్య స్యాత్కేవలాముష్మికం ఫలమ్. 

బహ్మార్నణధియా యస్తు గుప్తం దాస్యతి కిం చన 

వాయ దేవకార్యాయ (బ్రాహ్మణాయా ఇధికారిణే. 

మూవజ్జీవతి తద్దానం స్వర్గే తస్య స్టితిర్భవేత్ 

0౧ళిరా 

O౪౯ 

౧౫౦ 

రుంయం కామం తు మనసి కృత్వా యద్యచ్చ యో ఇర్పయేత్ ౧౫౧ 

కం తమేవ ఫలం లబ్బ్వా కర్తా సమ్మోదతే చిరమ్ 

మలభ్యం భగవతి ప్రసన్నే శ్రీనికేతనే, 

చార్యాయార్సితా భూమిరత్యన్తఫలదాయినీ 

కతో 2 రృకార్పితా దద్యాదనన్తం ఫలముచ్యలతే. 

ఏదార్జినామథా 2న్యేషాం తథా 2_న్యవిభవస్య చ 

నత్తా భూమిస్తు దాతారం తారయేన్నా ఇత్ర సంశయః. 

ువర్లం రబితం వస్త్రం మణిరత్నవసూని చ 

ర్వమేవ భవేద్దత్తం వసుధాం యః ప్రయచ్చతి, 

ాలకృష్ణాం మహీం దద్యాత్సబీజాం సస్యమాలినీమ్ 

యావత్స్పూర్యకరా లోకే తావత్వర్లే మహీయతే. 

యశ్చా 2పి కురుతే పాపం పురుషో వృత్తికర్శితః 

అపి గోకర్లమా(త్రేణ భూమిదానేన శుద్ద్యతి. 

పప్తహాస్తేన వా సమ్య(క్రిం శద్దండేన వర్షనమ్ 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

స శతాన్యేవ గోకర్లమితి వేదవిదో విదుః. 

జబితేంద్రియాయ గుణినే పూజకాయ తపస్వినే 

దద్యాన్మహీం భవేత్తస్య ఫలమక్షయమచ్యుతమ్. 

యథా 2ప్పు పతితస్సద్యస్తెలబిందు: (ప్రరోహతి 

ఏవం భూమికృతం దానం సస్యే సస్యే ప్రరోహతి. 

యథా బీజాని రోహన్తి ప్రకీర్ణాని మహీతలే 

ఏవం కామా : (ప్రరోహన్తి భూమిదానసమార్జితాః 

యథా గౌర్భరతే వత్సం క్షీరిణీ క్షీరముత్సృజేత్ 

ఏవం దత్తా చిరం కాలం భూమిర్భరతి భూమిదమ్. 

ఇక్షుభిస్సతతాం భూమిం యవగోధూమశాద్వలై : 

యో దదాతి నర శ్రేష్టస్స న ప్రచ్యవతే దివః. 

శుభం భద్రాసనం ఛత్రం వరాశ్ళ వరయోషతః 

భూమిదానస్య చిహ్నాని ఫలమేతన్న సంశయః. 

ఆదిత్యా వసవో విష్ణుర్చహ్మా సోమో హుతాశనః 

శూలపాణిశ్చ భగవానభినన్దన్తి భూమిదమ్. 

సౌవర్లభ(త్రహర్య్యాణి వసోర్జారాశ్ళు కామదాః 

గంధర్వాప్పరసో యత్ర తత్ర తిష్టన్తి భూమిదాః, 

ఇయమేవ పురా భూమిః పాలితా బహుభిర్చృపైః 

అన్రైశ్ళ బహుభిర్దత్తా రాజభిస్పత్యసంగరైః 

యస్య యస్య యదా భూమి స్తస్య తస్య తదా ఫలమ్ 

భూమిం యః ప్రతిగృహ్హాతి యశ్చ భూమిం ప్రయచ్చతి. 

తావుభౌ పుణ్యకర్మాణా నియతా స్వర్గగామినౌ 
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416 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్రే, భార్లవే 

దానపాలనయోర్మధ్యే దానాచ్రేయో ఇనుపాలనమ్. 

దానాత్త్వ్వర్గమవాప్నోతి పాలనాదచ్యుతం పదమ్ 

స్వదత్తాద్దిగుణం పుణ్యం పరదత్తానుపాలనమ్. 

భూమిదస్స్వర్గమారుహ్య శాశ్వతీరెధతే సమాః 

పునశ్చ జన్మ సంప్రాప్య భవేద్భూమి పతి(ర్హువమ్. 

యథా భూమిస్సదా దేవీ దాతారం కురుతే పతిమ్ 

ఏవం సదక్షిణా దత్తా కురుతే గౌర్జనాధిపమ్. 

అపి పాపకృతం (ప్రాప్య ప్రతిగృహ్హాతి భూమిదమ్ 

మహీం దదత్సవిత్రస్వ్యాత్తుణ్యా చ జగతీ యతః. 

నామైవ ప్రియదత్తేతి గుహ్యమేతత్సనాతనమ్ 

తదస్యాస్పతతం (ప్రీత్రై కీర్తనీయా ప్రయచ్చతా. 

తపోయజ్ఞాశ్రితం శీలమలోభస్పత్యవాదితా 

గురుదైవతపూజా చ నాతి[క్రామతి భూమిదమ్. 

భర్తుర్ని శ్రేయసే యుక్తా స్యకాత్మానో రణే హతాః 

(బ్రహ్మలోకగతాస్సన్లో నా ఇతి (క్రామన్తి భూమిదమ్. 

యథా జనిత్రీ క్షీణ పుష్టాతి స్వసుతం ముదా 

ఎవం సర్వగుఖైర్బూమిర్దాతారమనుపుష్యతి 

అగ్నిష్టోమాదిభి ర్యజ్జైరి హా విపులదక్షిఖైః 

న తత్సలమవాష్నోతి యద్దత్వా వసుధాం పునః. 

మృత్యోర్హి కింకరా దండా హ్యగ్నితాపాస్సుదారుణాః 

ఘోరాశ్చ వారుణాః పాశా నోపసర్సన్తి భూమిదమ్. 

పితరః పితృలోకస్టా దేవలోకే దివౌకసః 
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ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

సన్ర్తర్భయన్తి దాతారం భూమేః |ప్రభవతాం నరః. 

ఆదిత్యా ఇవ దీప్యన్తే తేజసా దివి మానవా: 

యే ప్రయచ్చస్తి వసుధాం హరయే లోకసాక్షిణే. 

§ కృశాయ కృశభృత్యాయ వృత్తిం క్షీణాయ సీదతే 
దేవాగ్రే 2ర్భ్యతు విప్రాయ సుశ్రీర్భవతి మానవః. 

ఆస్ఫోటయన్తి పితర * ప్రనృత్యన్తి పితామహా: 

భూమిదో న. కులే జాతస్పనస్పన్తారయిష్యతి. 

సనః కులస్య పురుషస్పనో బన్దుస్సనో గురుః 

స దాతా స చ విక్రానో యో దదాతి వసుంధరామ్. 

లోకాంస్తు స్పజతా పూర్వం గావస్సృష్టాసయం౯.వా 

వృద్ద్యర్ణం సర్వభూతానాం తస్మాత్తా మాతరస్స్యృతాః. 

తొస్తు దత్వా సొరభేయీస్స్యర్ల లోకే మహీయతే 

ధేనుం దత్వా సుప్రతాం చ సోపధానాం పయస్వినిమ. 

సవత్సాం కపలాఐ దివ్యామాచార్యాయార్చకాయ చ 

దేవ దేవస్య తుష్ట్యర్హం దేవాయ (బ్రాహ్మణాయ వా. 

న తస్య శక్యతే వక్తుం ఫలం వర్షశతైరపి 

యావన్తి ధేన్యా లోమాని వత్సాయాశ్ళ విశేషతః. 

తావద్వర్ష సహస్రాణి కామాన్ దుహ్యేత సా వరా 
0 

ప్రయచ్చతే యః కపిలాం సవత్సాం కాంస్యదోహనామ్. 

స్వర్షశ్చంగీం రౌప్యఖురాం తైస్తెర్టవ్యగుణైః పునః 

సా గొః కామదుఘా భూత్యా దాతారముపసర్పతి. 

గోసహ'స్రం తు యో దద్యాత్సర్వరత్నైడలంకృతమ్ 
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418 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా(స్తే భార్గవే 

పరాం వృద్దిం (శ్రియం (ప్రాప్య స్వర్గలోకే మహీయతే 

దశ చోభయతః (ప్రేత్య మాతా మహపితామహా : 

గచ్చేత్సుకృతినాం లోకాన్ గావో దత్వా యథావిధి. 

దాయాద్యలబ్దైర్యోగాద్యైర్లావస్సమ్పాద్య యో దదేత్ 

తస్యాపి చాక్షయా లోకా భవన్తీహ పరత్ర చ 

_యో వా ద్యూతే ధనం జిత్వా గావః క్రీత్వా ప్రయచ్చతి 

స గచ్చేద్విరజాన్ లోకాన్ గోప్రదానఫలార్టితాన్. 

ప్రతిగృహ్య తు యో దద్యాద్దావళ్ళుద్దిన చేతసా 

స గత్వా దుర్లభం స్థానమమరైస్సహ మోదతే. 

యశ్చాత్మవిక్రయం కృత్వా గావో దద్యాద్యథావిధి 

స గత్వా విరజాన్ లోకాన్ సుఖం వసతి దేవవత్. 

సంగ్రామే యస్తనుం త్యక్ష్యా త్వక్యా గావః ప్రయచ్చతి. 

దేహవిక్రయ మూల్యాస్తా శ్నాశ్వతాః కామదోహనాః 

జీర్ణాం చైవోపభుక్తాం చ జరద్దాం శీలవర్దితామ్, 

తమః ్రవిశతే దత్వా ద్విజం శ్లేశేన యోజయేత్. 

దానయోగ్యా భవేన్నేవ కృశా దుష్టా పలాయినీ 
యుంజ్యాత్లే శైస్తు యో విప్రం దత్సైనాం తద్భూధా భవేత్. 

యువానం బలినం శ్యామం హలేన సహ యూథపమ్ 

గోపతిం హరయే దద్యాద్భూరిశ్చంగమలంకృతమ్. 

బ్రాహ్మణానాం గవాం చైవ కులమేకం ద్విధా కృతమ్ 
(= 9 ఆశ << ఏకత్ర మం(త్రాస్తిష్థన్తి హవిరేకత్ర తిష్టతి, 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

ఉపగమ్యతు యో దద్యాద్దావళ్ళుద్దేన చేతసా 

యావన్తి తాసాం రోమాణి తావత్స్వ్యర్లే మహీయతే. 

ప్రవక్ష్యామి గవాం లోకా యాదృశా య(త్ర సంస్థితా! 

మనోజ్ఞా రమణీయాళ్ళ సర్వకామదుహాస్సదా. 

పుణ్యాః పాపహరాశ్సైవ గవాం లోకా న సంశయః 

అత్యన్తసుభఖినస్తత్ర సర్వపాపవివర్ణితాః:. 

ప్రమోదన్తే మహాస్థానే నరా విగతకల్మషాః 

తుల్యప్రభావా దేవైస్తే మోదన్తే ఒప్పరసాం గణైః 

గంధర్వైరుపగీయన్సే గోశరణ్యా న సంశయః 
బ్రాహ్మణాస్సాధువృత్తాశ దయావన్హో 2నుకంపకాః. 

ఘృణినశ్ళుభకర్తారో మోదన్తే దైవతైస్సహ 

యథైవ సలిలే మత్స్యస్సలిలేన సహోష్యతే. 

గోభి; పాపకృతం కర శ్ర దృఢమేవ వ్యపోహ్యతే 

మాతరస్సర్వభూతానాం (ప్రజానాం రక్షణే కృతాః 

బ్రాహ్మణా లోకసారేణ గావ ; పాపభయాపహాః 

తాసు దత్తాసు లోకే 2స్మిన్ కిం న దత్తం భవేదిహ. 

దేవేశాయ విశేషేణ త(త్ర్రియాయ తథా పునః 
ప్రతిపాద్యాస్సదా గావో భూతిం స్థారామభీప్పుభి:. 

సువర్షం పరమం దానం సువర్లం దక్షిణా పరా 

ఏతత్పవిత్రం పరమమేతత్స్యస్త్యయనం మహత్. 

దశపూర్వాన్ పరాన్ వం౦ంశ్వానాత్య్మానం చ విశేషతః 

419 

౨౦౨ 

౨౦౩ 

౨అ౪ి 

౨20A 

౨౦౬ 

౨0౦౭౬ 

౨0౮ 

౨౮౯ 

౨00౦ 

2౨0౧0౧ 
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అపి పాపశతం కృత్వా దత్తం వి(ప్రేషు తారయేత్. 

సువర్లం యే ప్రయచ్చన్తి నరాళ్ళుద్దేన చేతసా 
a) జాం ఠా 

దేవతాస్తాః ప్రయచ్చన్తి సమస్తమితి న(శ్రుతమ్. 

అగ్నిర్హి దేవతాస్సర్వాస్సువర్లం చ హుతాశనః 

తస్మాత్సువర్లం దదతా దత్తాస్సర్వాళ్ళ దేవతాః. 

అగ్ట్యభావే చ కుర్వన్సి వహ్నిస్థానే చ కాంచనమ్ 

సర్వదేవప్రమాణజ్ఞా వేదశ్రుతినిదర్శనాత్. 

యస్వేనం జృలయేదగ్నిమాదిత్యోదయనం ప్రతి 

దద్యాద్వై దేవముద్దిశ్య సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్. 

సువర్లదస్సర్వలోకే కామానిష్టానవాప్పుతే 

విరజాంబరసంవితః పరియాతి తతస్తతః. 

విమానేనార్కవర్లేన భాస్వరెణ విరాజతా 

అప్పరోగణసంకీర్ణో భాస్వరస్తైన తేజసా 

హంసబర్హిణయుక్తేన కామగేన నరోత్తమః 

దివ్యగంధవహస్స్యర్లే పరిగచ్చన్నిత స్తతః 

తస్మాత్స శక్యా దాతవ్యం కాంచనం మానవైర్భువి 

విమానేనార్కవర్లేన స యాతి స్వర్గముత్తమము. 
ల్ "ఓ అవి 

న హ్యతః పరమం లోకే సద్యః పాపవినాశనమ్ 

బ్రహ్మకోశస్య శుద్దస్య సువర్లం యః (ప్రయచ్చతి. 

బహూన్యబ్దసహ(స్రాణి స్వర్లే లోకే మహీయతే 

ఇతిసంక్షేపతః (ప్రోక్తం స్వర్గదానఫలం మయా 

అథ వక్ష్యే విశేషేణ ఫలమన్నస్య దాపనాత్ 
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విష్ణవే చ శ్రియె భూమ్రై సర్వదేవేభ్య ఏవ చ. ౨౨౩ 

తన్ని వేదితశేషస్య దానాచ్చార్థిభ్య ఆదరాత్ 

న శక్యతే ఫలం తస్య వక్తుం వర్షతైరపి. ౨౨౪ 

తథా 2పి గీయతే యత్తు విస్తారాత్ పరమర్షిభిః 

సంక్షేపతః (ప్రవక్ష్యామి అన్నదానార్జితం ఫలమ్. ౨౨౫ 

ప్రసాదమమృతం (బూయాదన్నం దేవనివేదితమ్ 

తీర్థం చామృతమిత్యేవ దేవపాదోకం వదేత్, ౨౨౬ 

అన్న మేవ (ప్రశంసన్తి దేవా బుషిగణాస్తథా 

లోకతం(త్రం హి సంజ్ఞాశ్ళ సర్వమన్నే ప్రతిష్టితమ్. ౨౨౭ 

అన్నేన సదృశం దానం న భూతో న భవిష్యతి 

తస్మాదన్నం విశేషణ దాతుమిచ్చన్తి మానవాః. ౨౨౮ 

అన్నమూర్ణ్జస్కరం లోకే ప్రాణాశ్సాన్నే ప్రతిష్టితాః 

అన్నన ధార్యతే సర్వం ఎళ్ళం జగదిదం మహత్. ౨౨౯ 

అన్నాదహస్టా లోకే 2-స్మిన్ భిక్షవస్తాపసాస్తథా 

అన్నాద్భవన్తి వై (ప్రాణాః ప్రత్యక్షం నా2(త సంశయః. ౨౩౦ 

కుటుంబం పేడయిత్యా తు బ్రాహ్మణాయ మహాత శ్రనే 

దాతవ్యం భిక్షవే చాన్నమాత్మనో భూతిమిచ్చతా. ౨౩౧ 

బ్రాహ్మణాయా ఇభిరూపాయ యో దద్యాదన్నమర్థినే 

విదధాతి నిధిం శ్రేష్టం పారలౌకికమాత్మనః. ౨౩౨ 

(శాన్తమధ్యని వర్తన్తం వృద్దమర్హముపస్థితమ్ 

అర్భయేద్భూతిమన్విచ్చన్ గృహస్థో గృహమాగతమ్. ౨౩౩ 

కోధముత్సతితం హిత్వా సుశీలో వీతమత్సరః 
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అన్నద : ప్రాప్పుతే భూ యో భువి చేహ చ యత్సుఖమ్. 

నా 2.వమన్వ్యేదభిగతం న ప్రణుద్యాత్కథం చన 

అపి తృపాకే శుని వా న దానం విప్రణశ్యతి. 

యో దద్యాదపరిక్రిష్టమన్న మధ్వని వర్తతే 

శాన్తాయాదృష్టపూర్యాయ సమహద్దర్మమాప్నుయాత్. 

పిత్తాన్ దేవానృషిన్విప్రానతిథీంశ్ళ విశేషతః 

యో నరః ప్రీణయత్యనైస్తస్య పుణ్యఫలం మహత్. 

కృత్వా 2తిపాతకం కర్మ యో దద్యాదన్న మర్జినే 

బ్రాహ్మణాయ విశేషేణ న స పాపేన ముహ్యతే. 

బ్రాహ్మణేష్వక్షయం తద్ది నామ్నాం శూద్రే మహత్సలమ్ 
అన్నదామపి శూద్ర చ బ్రాహ్మణస్య విశిష్యతే 

న పృచ్చేద్తోత్రచరణం స్వాధ్యాయం దేశమేవ చ 

భిక్షితో బ్రాహ్మణేనేహ దద్యాదన్నం ప్రయాచితః. 

అన్నదస్యాన్న వృక్షాశ్ళు సర్వకామఫల(ప్రదాః 

భవన్తి చేహ నాము(త్రనృపతేర్నాత్రసంశయ.. 

ఆశంసతే హి పితరస్సువృష్టిమివ కర్షకాః 

అస్మాకమపి పుత్రో వా పౌొత్రో వా ఒన్నం ప్రదాస్యతి. 

బ్రాహ్మణో హి మహద్భూతం స్వయం దేహీతి యాచతే 

అకామోవా సకామో వా దత్వా పుణ్యమవాప్నుయాత్. 

(బ్రాహ్మణస్సర్వభూతానామతిథిః (ప్రసృతా(గ్రభుక్ 

విప్రా యమధిగచ్చన్తి భిక్షమాణా గృహం సదా. 

సత్కృతాచ్చ నివర్తన్తే తదతీవ ప్రవర్హతే 
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మహోభోగే కులే (పైత్య జన్మ చాప్పోతి నిత్యశః 

దత్వా త్వన్నం నరో లోకే యథాస్థానమనుత్తమమ్ 

నిత్యం మృష్టాన్నదాయీ తు స్వర్లే వసతి సత్కృతః. 

అన్నం (ప్రాణా నరాణాం హి సర్వమన్నే ప్రతిస్టితమ్ 

అన్నద : పశుమాన్ పుత్రీ ధనవాన్ భోగవానపి. 

(ప్రాణవాంశ్సా 2పి భవతి రూపవాంశ్ళ తథా భవేత్ 

అన్నదః (ప్రాణదో లోకే సర్వద : ప్రోచ్యతే తు సః 

అన్నం హి దత్వా 2తిథయే |బ్రాహ్మణాయ యథావిధి 
(ప్రదాతా సుఖమావ్నోతి దైవతైశ్ళా 2పి పూజ్యతే. 

(బ్రాహ్మణో హి మహద్భూతం క్లే త్రభూతమిహోచ్యతే. 

ఉప్యతే య(త్ర తద్బీజం తద్ధి పుణ్యఫలం మహత్. 

ప్రత్యక్ష ప్రీతిజననం భోక్తుర్దాతుర్భవత్యుత 

సర్వాణ్యన్యాని దానాని పరోక్షఫలవన్త్యుత. 

అన్నాద్ది ప్రసవం యాన్తి రతిరన్నాద్ది జాయతే 

ధర్మార్థావన్నతో విద్యాత్ రోగనాశ స్తథాన్నతః 

అన్నం హ్యాద్భుతమిత్యాహ పురా కల్పే (ప్రజాపతిః 

అన్నం భువం దివం ఖం చ సర్వమన్నే ప్రతిస్టితమ్. 

అన్న (ప్రణాశే భిద్యన్తే శరీరే పంచ ధాతవః 

బలం బలవతో 2పీహ ప్రణశ్యత్యన్నహానితః. 

ఆవాహాళ్చ వివాహాశ్చు యజ్ఞాశ్చా 2.న్న మృతే తథా 

నివర్తన్తే విశేషేణ (బ్రహ్మ చా ఇత్ర ప్రదీయతే 

అన్నతస్సర్వమేతద్ది యత్కించిత్ స్థాణు జంగమమ్ 
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త్రిషు లోకేషు ధర్మార్థమన్నం దేయం తతో బుధైః, 

అన్నదస్య మనుష్యస్య బలమోజో యశాంసి చ 

ఆయుశ్చ వర్తతే తద్వత్తేషు లోకేషు నిశ్చితమ్. 

మేఘాదూర్ష్వ్యం సన్నిధత్తే ప్రాణానాం పవనః పతిః 

యచ్చ మేఘగతం వారి శక్రో వర్షతి హర్షితః, 

ఆదత్తే చ రసాన్ భౌమాన్ ఆదిత్యస్వ్వగభస్తిభిః 

వాయురాదిత్యతప్తాంశ్చ రసాన్ దేవః 'ప్రవర్షతి. 

తద్యథా మేఘతో వారి పతితం భవతి క్షితౌ 

తదా వసుమతి దేవి స్నిగ్డా భవతి భావితా 

తతస్సస్యాని రోహన్తి యేన వర్తయతే జగత్ 

మాంసమేదో ఇస్టిశుక్రాణాం ప్రాదుర్భావస్తతః పునః 

సంభవన్తి తతళ్ళుక్రాత్రాణినః పృథివితలే 

అగ్నిష్టోమౌ హూ తచ్రు(క్రం సృజతః పుష్యతళ్ళ హ. 

ఏవమన్నాద్ది సూర్యశ్చు పవనశ్ళు[క్రమేవచ 

ఏక ఏవ స్మృతో రాశి స్తతో భూతాని జజ్ఞిరే, 

ప్రాణాన్ దదాతి భూతానాం తేజశ్చ సతత(ప్రభమ్ 

గృహమభ్యాగతాయా 2థ యో దద్యాదన్నమర్డినే. 

అన్నదానాద్ది యేలేకాస్తాన్ శ్రుణుధ్వం. సమాహితాః 

భవనాని |ప్రకాశన్తే దివి తేషాం మహాత్మనామ్. 

తారాసంస్టానరూపాణి నానాస్తంభాన్వితాని చ 

చం(ద్రమండలశుభ్రాణి కింకిణీజాలవన్తి చ. 

తరుణాదిత్యవర్థాని స్థావరాణి చరాణిచ 
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ప్రకీర్ణా = ధకారః 

అనేకశతభౌమాని సాంతర్దలచరాణి చ 

వైడూర్యార్క(ప్రకాశాని రౌక్మరూప్యమయాని చ 

సర్వకామఫలాశ్సాపి వృక్షా భవనసంస్థితాః. 

వాప్యో వీథ్య స్పభాః కూపా దీర్చి కాశ్చైవ సర్వశః 

ఘోషవన్త్యథ యానాని ముక్తాన్యథ సహ(స్రశః, 

'భక్ష్యభోజ్యమయాశ్నైలో' వాసాంస్యాభరణాని చ 
క్షీరం (ప్రవన్తి సరితస్తథా చైవాన్నపర్యతా:. 

ప్రాసాదాః పాండురా(భ్రాభాశ్ళ్చయ్యాశ్చ కనకోజ్ఞ్యలాః. 

తాన్యన్నదాః (వ్రపద్యన్రే తస్మాదన్నం దదేత్సదా. 

దద్యాదద్యాత్సదైవా 2న్నం విష్ణవే వినివేదితమ్ 

హవిఃపాత్రాది సౌవర్లం రాజతం తా(మ్రమేవ వా. 

కాంస్యం వా 2ఒప్యథ యో దద్యాదర్హ్య పాత్రాదికానపి 

కలశాన్ కరకాన్ కుంభానన్యాంశ్రైవ పరిచ్చదాన్. 

శక్తిలో భమకృత్సైవ తస్య పుణ్యఫలం మహత్ 

సౌవర్ణాన్యేవ యో దద్యాత్సారూప్యం లభతే ఫలమ్. 

రాజతాన్యథ యోదద్యాత్సామోప్యం ఫలమాప్షుయాత్ 

దద్యాత్తా[మ్రాణి కాంస్యాని సాలోక్యం పదమేతి సః. 

ధ్వజాన్విచిత్రాన్ యో దద్యాన్నానావర్ల సమాయుతాన్ 

సర్వేషాముత్తమో భూత్వా కులకేతుర్భవిష్యతి. 

శ్యేతం వితానం రక్తం వా కృష్ణం పీతం చ శ్యామలమ్ 

దుకూలేనా 2థ పట్టిన తంతునా 2-న్యేన వా కృతమ్. 

యో దద్యాద్దేవదేవస్య స గచ్చేద్వైష్ణవం పదమ్ 
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426 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

సోపధానాం సతల్ఫాం చ ఖట్యాం దద్యాచ్చ యో హరేః. 

కుబేరలోకమాసాద్య తత్ర సమ్మోదతే చిరమ్ 

ఆతప(త్రం తథా హైమం ముక్తాదామవిభూషితమ్ 

హైమదండయుతం దద్యాదిం(ద్రలోకం స గచ్చతి 

రాజ్యకామా తు రాజా స్యాత్సార్వభౌమో 2పి జాయతే. 

మయూరచ్చ(త్రదానాత్తు వారుణం లోకమాప్పుయాత్ 

చామరం హేమదండం చ వ్యజనం రత్నభూషితమ్. 

కేవలం హేమదండం వా భక్త్యా శక్త్యా చ సంయుతమ్ 

అర్భయేద్దరయే యస్తు దేవలోకే మహీయతే. 

మయూరవ్యజనం తద్వద్రుక్క్మదండం చ శక్తీతః 

భక్షైవ యో హరేర్దద్యాద్వాయులోకే మహీయతే. 

విమానం హైమసంచ్చవ్షం విష్ణోర్యః కారయేన్నరః 
అశక్యం తత్పలం వక్తుం సర్వైరపె సురా ఇసురైః. 

సౌవర్లం విష్ణురూపన్తు యో భక్త్యైవతు కారయేత్ 

తస్యా ఇపి యత్సలం సర్వమనన్తమితి న(శుతమ్. 

మండపం వా (ప్రపాం వా ఇథ రత్నముక్తోపశోభితమ్ 

హేమలంబ ? సమాయుక్తం హైమస్తంభపరిష్కృతమ్. 

కల్ప యేద్విష్ణుసాలోక్యం (ప్రాప్నోత్యమరదుర్లభమ్ 
హైమం సింహాసనం శ్రేష్టం యో భక్యైవా 2 ర్బయేద్దరేః. 

సింహాసనం సమాస్థాయ మాహేగన్టీం సంపదం వ్రజేత్ 

హైమోర్యాళ్శిబికాశ్లైవ రంగాదీన్యళ్చ కారయేత్. 

హైమం యానం తథా 2రుహ్య విష్ణులోకం స గచ్చతి 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

అశక్షో దారవాన్ వా2ధథ రంగాదీన్ శిబికాస్తథా. 

సింహాసనం వాయో దద్యాత్సోమలోకం స గచ్చతి 

యశ్చ కొంస్యమయీం ఘణ్యాం హృద్యధ్వనియుతాం దదేత్. 

హృద్యవాక్సుస్వరో హృద్యో వాన్నీ స తు భవేన్నరః 

శంఖభేర్యాదిదానేన శక్రలోకే స పూజ్యతే. 

నృత్తగేయాదిభిర్యాద్యైర్హోషణం కారయేత్తు యః 

నర్తయేదప్పరోభిర్యా గాంధర్వం లోకమాప్నుయాత్. 

వీణావేణునినాదైశ్ళ శక్యా యః పూజయేద్దరిమ్ 

భుక్యా 2|త్ర మహదైశ్వర్యం వైప్లవం పదమాప్నుయాత్. 

యద్యద్దవ్యం ముదా యుక్తో దద్యాత్తు హరయే నరః 

తదగ్రే పూజకేభ్యశ్చ గురవే చ విశేషతః 

తత్రీత్రై చేతరేభ్యశ్చ బ్రాహ్మణేభ్యో విధానతః 
సమృద్దిం తస్య తస్యైవ (ద్రవ్యస్యాప్నోోత్యసంశయమ్. 

యం కామయిత్వా దద్యాద్యత్తత్సర్వం స లభేన్నరః 

యద్యత్కర్మ తదర్థం స్యాత్సరిచర్యా చ తస్య యా. 

తస్యోపచారం యత్కర్మ కరోతి (శ్రద్రయా తు యః 

సర్వయజ్ఞపఫలం (ప్రాప్య సామోప్యం పదమాప్నయాత్. 

తస్మాద(త్ర ప్రతిష్టాప్య దేవదేవస్య మన్దిరమ్ 

శక్తిలో భమకృత్సైవ విభవానాంచభక్తిత:. 

బహుధా బహులాం వృత్తిం కల్పయేచ్చేత్తదుత్తమమ్ 

అథా 2ర్భనే ఫలం వక్ష్యే విశేషేణ మధుద్విషు. 
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428 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా(స్తే భార్లవే 

భక్తా ప్రదక్షిణం కుర్వన్నిత్యం విష్టాలయే నరః 

సాయం 1ప్రాతళ్ళ దేవేశం నమస్యన్నథ చిన్తయన్. 

యః (ప్రణామం ముహుః కుర్యాత్స తు యజ్ఞఫలం లభేత్ 

ఉపచారవిశేషాణామర్పణాద్యక్ష్యతే ఫలమ్. 

ధ్యానమావాహనం కృత్వా సర్వాన్ కామానవాప్పుయాత్ 

అష్టాంగయోగమార్లేణ మనసా భావయన్ హరిమ్. 

సంచిన్త్య మనసా పూర్వం పూతకాయో మహామనాః. 

యః కుర్యాత్పూజనం విష్ణోస్తత్ర దేవో వసే(ద్రువమ్. 

అర్భకస్య తపోయోగాత్స్ఫూజాయాశ్చా ౨ తిశాయనాత్ 

ఆభిరూప్యాచ్చ బింబస | సన్నిధిః (ప్రోచ్యతే హరేః. 

ఆసనం హరయే దత్వా (ప్రతిష్టాం లభతే చిరమ్ 

స్వాగతేనా ఇనుమానేన యః పూజయతి మాధవమ్. 

సర్రైరనుమతో భూత్వా స్వాగతం సో2భిపద్యతే 

పాద్యమాచమనీయం చ సమర్శ్య హరయే నరః. 

బాహ్యమాభ్యన్తరం యత్తు పాపం తేన విముచ్యతే. 

నిత్యం పుష్పాణి పుణ్యాని భక్త్యా యస్తు సమర్పయేత్. 

సూర్యకోటినిభం దివ్యం విమానమధిరుహ్యసః 

విష్ణులోకం గతస్పత్యం విష్ణువన్నోదతే చిరమ్ 

దేవేశం పుపష్పమాలాద్యైరలంకుర్యాచ్చ యో బుధః 

తస్యా ఇనన్తఫలం (ప్రోక్త మనన్హో భగవాన్ హరిః 

చంపకా 2శ్ కపున్నాగ జాజీమలయపంకజమ్ 

సమర్శ్య దేవదేవాయ శుభానామాశ్రయో భవేత్. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

దమనోశీరలామజ్ఞా కేతక్యుత్సలమర్సయేత్ 

మంగళం తస్య నిశ్చిద్రం భవేదేవ న సంశయః. 

తుళసీమర్పయేద్విద్వాన్ పాదయోర్భక్తితో హరేః. 
న చానన్తఫలం (ప్రాప్య మోదతే విష్ణుసన్నిధౌ. 

సుగంధిపుష్పదానేన సుగంధిర్జాయతే నరః 

బహుపుష్ప(ప్రదానేన బహుధా తుష్యతే . హరిః. 

బహుజాతిసుమానాం చ దానేన పీయతే స వై 
పాదయోరర్పణాద్విష్టో పుష్పాణాం సంచయం సకృత్. 

పదే పదే చా 2శ్యమేధఫలం ్రాప్నాత్యసంశయమ్ 

తుళసీం మూర్షి దేవస్య సమర్స్య మధువిద్విషః. 

నరః పాపాద్విముచ్యేత కర్మణా నోపలిప్యతే 

సర్వాంగేష్వర్సయన్ పుష్పం సర్వగస్య నరో హరేః. 

సర్వదా సర్వలోకేషు కామచారో భవిష్యతి 

అలంకృత్య ఫలైర్రేవం పుష్పార్వణఫలం లభేత్. 

సుగంధచందన॥ద్రవ్యం కర్ఫూరాదియుతం తథా 

యథార్హ మర్పయేదంగే శ్లక్ష సర్వాజ్ఞసున్లరమ్. 

స నరో విష్ణుసాలోక్యం (ప్రయాత్యమరదుర్లభమ్ 

స్వయమేవాహృతైః పుష్పైః పూజయేద్యస్తు మాధవమ్. 

స సర్వాన్ సమవాపోతి పుష్పార్సణఫలాదికాన్ 

సర్వేషామపి పుష్పాణాం తుళసీ ప్రీతిదా హరేః. 

తుళసీదలమాదాయ యత్ర గచ్చతి పూజకః _ 

అనుగచ్చతి తం దేవో యథా గౌర్యత్సలా భృశమ్. 
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430 త్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

ప్రత్యహం పూజయేద్యస్తు తుళస్యా గరుడధ్వజమ్ 

జన్మమృత్యుజరావ్యాధిముక్తొ ముక్తిమవాప్పుయాత్, 

మణికాంచనపుష్పాణి ముక్తావైడూర్యకాని చ 

తులసీదలదానస్య కలాం నా 2ర్హన్తి షోడశీమ్. 

సుమంజరీదలైర్యుక్తః కోమలైస్తుళసీదలై: 

యే కుర్వన్తి హరేః పూజాం తే కృతార్థాః కలౌ యుగే. 

శుష్కం. పర్యుషితం వా 2ర్రం కాష్టం వా తులసీదలమ్ 
అర్భనే వాసుదేవస్య లక్షకోటిగుణం భవేత్. 

తుళసీ[గ్రహణం శస్తం విష్ణోరర్భృనహేతవే 

వర్ష్యం పర్యుషితం పుష్పం న వర్ద్యం తుళసీదలమ్. 

వర్జ్యం పర్యుషితం తోయం న వర్జ్యం జాహ్నవీజలమ్ 

అన్యత్సర్యుషితం వర్జ్యం న వర్జ్యం పద్మపుష్పకమ్. 

శుష్కైః పర్యుషెతైర్యా 2 కాష్టమూలమృదాదిభిః 

అర్భనాద్వాసుదేవస్య ముక్తో భవతి పూరుషు. 

పుష్కరాద్యాని తీర్జాని గంగాద్యాస్సరితస్తథా 

దేవా దివిస్థితా యే వై తిష్టన్తి తుళసీదలే. 

తావద్గర్ణన్తి పుష్పాణి మాలత్యాదీని గర్వతః 

యావన్న ప్రాప్యతే పుణ్యా తుళసీ విష్ణువల్లభా. 

సకృదభ్యర్భ్య గోవినం తుళస్యా చైవ మానవః 
ముక్తిభాగీ నిరాతంకం కృష్ణస్యా 2.నుచరో భవేత్, 

నా ఇక్షతైరర్భయేద్విష్టుం న శంభుం శంఖవారిణా 

నార్భయేద్దూర్గయా దుర్గాం న తుళస్వా సురాన్తరమ్. 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

దలా ఇలాభే తుళస్యాస్తు ప(తైరారాధయేద్దరిమ్ 

ప(త్రా 2లాభే శిఫాభిర్యా శిఫాభావే శిఫాలవైః. 

లవాలాభే మృదా తత్ర భక్తిమానర్భయేద్దరిమ్ 

హరేరభ్యర్భనాయాం చ తుళసీ సాధనం పరమ్. 

అలాభే తుళసీదలే తన్నామ(గ్రహణం పరమ్ 
భగవానరవిందాక్షస్సన్తుష్యతి సహ(స్రధా. 

న పద్మైర్నా 2పి కల్పారైర్న హేమకుసుమైరపి 
తథా తుష్యతి గోవిందో యథైవ తుళసీదలైః 

సంగృహ్య తుళసీం భక్త్యా సర్వా 2.నిష్ట వినాశినిమ్ 
తుళస్యైవ హరేః పూజాం యే కుర్వన్తి సదా భువి. 

తస్మాత్తుళస్యా సదృశం న చ భూతం న భావి చ 

తుళసీకాననా 2మోదవాసితా యత్ర మారుతాః. 

న తత్ర ధరణీభాగే చరన్తి యమకింకరాః 

“తుళసీ తుళసీ” త్యేవం నామా 2న్యావర్తయన్తియే. 

తే విష్ణులోకమాసాద్య పశ్యన్తి మధుసూదనమ్ 

దర్శనాచ్చవణాత్స్పృర్శాత్స్మరణాత్కీర్తనాదపి. 

పునాతి తుళసీ పుణ్యా దశపూర్వాన్ దశా 2వరాన్ 

తుళసీకాననం యత్ర యత్ర వా హరికీర్తనమ్. 

తతైవా 2స్తే హరిశ్షీమాన్ శంఖచ(క్రగదా ఇయుధః 

యః పూజయేత్సలైర్విష్టుం సుపక్షైరమృతోపమైః. 

పుణ్యవృక్షసముద్భూతైస్తత్సలం కేన వర్ష్యతే 

చన్లనా ఒగురుకోష్టాదైైత్టూప మా(ఘాపయేచ్చయ.:. 
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432 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా (స్తే, భార్గవే 

సూర్యలోకం స గత్సైవ యాతి విష్లోః పరం పదమ్ 

ఘృతేన కాపిలేనైవ దృఢవర్తియుతం తు యః. 

దర్శయేద్దవదెవస్య దీపం దృష్టిమనోహరమ్ 

సో2౭న్దం వై సవ (ప్రఐశతి నరకం నరపుంగవః. 

యస్తు తైలేన సందీప్తం దర్శయేద్దీపముజ్వలమ్ 

విమానమతివిద్యోతి యాత్యారుహ్య తమఃపరమ్. 

కర్ఫూరదీపం యో భక్త్యా దర్భయేద్దరయే నరః 

తస్య పాపాని నశ్యన్తి నిర్రేపస్స భవిష్యతి. 

విధినా ఇర్హ్యం హరేర్ష ద్యాదష్టాంగం భక్తితో నరః 

చన్దలోకం స గత్వైవ యాతి విష్ణోః పరం పదమ్. 

సుగంధి శుభముత్స్ఫూతం స్నానతోయం చ యో దదేత్ 

దేవేశస్య విశేషేణ స భవేద్వీతకల శమ 

తతశ్చ వారుణం లోకం (ప్రాప్య తత్రైవ మోదతే 

ఫ్రోతవ(స్రోత్తరీయాణి విశుద్దాని మృదూని చ. 

దేవదేవస్య దత్వా తు సౌమ్యం లోకమవాప్పుయాత్ 

కార్సాసమథ చ క్షామం కౌశేయం రాంకవం తథా. 

యథాశక్తి సమర్ష్యైవ ఫలం చానన్తమశ్ళుతే 

కార్చాసా(ద్రాంకవం తస్మాత్కాశేయం క్షౌమమిత్యపి. 

ప్రశస్తం కథితం వస్త్రం యథా శక్త్యనురూపత; 

సౌవర్ణాభరణాన్యత్ర ముక్తామణికృతాని వా. 

అర్బయేద్దేవదేవస్య భవేద్భూమిపతిస్స హి 
జాంబూనదం శాతకుంభం హాటకం వైణవం తథా. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

శృంగీ చ శుక్తిజం చైవ జాతరూపమతః పరమ్ 

రసవిద్దం తథా (ప్రోక్రమాకరొద్గతమిత్యపి. 
యు I 

ప్రోక్తం బహువిధం హేమ పూర్వాత్ఫూర్వాత్సరం వరమ్ 

ప్రత్యుప్తాని విశేషేణ రత్ష్నైర్నానావిదైర్హ రే : 

భూషణాన్యర్పయేదృక్ష్యా మిత్రాణ్యస్య నవ([గ్రహాః. 

రాజశ్రియం చ భుక్త్వా 2 నే విష్ణులోకం స గచ్చతి. 

ఉపవీతం తు యో దద్యాత్పౌవర్చోస్తంతుభిః కృతమ్ 

ద్విజో త్తమస్యాాద్విజ్ఞాని (బ్రహ్మలోకమవాప్పుయాత్. 

సాల(గ్రామైశ్ళ బహుభిర్నిర్మితాం మాలికాం తు యః 

అర్బయేద్దేవదేవస్య స విష్టోర్యాతి సన్నిధిమ్. 

లక్ష్మీః ప్రియతమా విష్టోస్సా హి నిత్యా 2.నపాయినీ 

స్వసంకాల్ఫానువిద్దా చ శక్తిస్సర్యాత్మికా పరా, 

ప్రకృతేర్యూలభూతా చ స్వామిని జగతాం సతామ్ 

లక్ష్మీ ప్రతికృతిం కృత్యా మణిముక్తాదిభిర్ముదా. 

ఆబధ్య మాలికాయాం యో దేవేశాయ సమర్పయేత్ 

తస్య ప్రసన్నా జాయేతే దంపతీ జగతః పతీ. 

మాత్రాం చ దేవదేవస్య దత్వా హస్తే విశేషతః 

సర్వాన్ కామానవాప్నోతి చరాంశ స్తర్సితో హరేః 

మధుపర్కం హరేర్దద్యాద్భక్ష్యా ప్రీతికరం హరేః 

విరజా ఇంబరసంవీతశ్చశాంకధవలో ముదా. 

చన్దలోకాధిపో భూత్వా యాయాద్విష్షుపదం మహత్ 

హవిర్ని వేద్య దేవస్య (ప్రతిష్ణాఫలమళ్ళుతే. 
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434 శ్రీ వైఖభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

ప్రభూతం వినివేద్యైవ బీర్జోద్దారఫలం తథా 
ఠా 

పాయసం వినివేద్యైవ హరేర్భక్త్యా విశేషతః. 

పయో్రదైశ్చ పితరసృృప్తిమాయాన్తి తస్య తు 

కృసరం వినివేద్యైవ దేవస్య ముదితో నరః. 

అక్షయం ప్రతిపద్యేత స్వగృహే 2న్నం చిరం చిరమ్ 

గౌల్యం నివేద్య దేవస్య (ప్రాప్నోతి గుడపర్వతాన్. 

ముద్దాన్నస్య |ప్రదానేన ముద్గరాశిం సమాప్నుయాత్ 

యవోదనస్య దానేన నీరోగో భవతి (ధ్రువమ్. 

శుద్దాన్నస్య (ప్రదానేన త్రిశుద్దా భవతి ప్రజా 

అపూపాది'ప్రదానేన మనస్వీ జాయతే నరః. 

ఉపదంశాదిదానేన నోపదంశో భవిష్యతి ? 

సుగంధి స్వాదు శుద్దం చ పానీయం యో హరేర్దదేత్. 

హవిర్ణానఫలస్వార్దం ఫలం సమ్యక్ సమశ్నుతే 

కదల్యా నారికేలస్య చూతస్య పనసస్య చ, 

ఫలాని చ సుపక్యాని భక్త్యా శుద్దాని యో దదేత్ 

హవిర్ణానాచ్చతుర్భాగం ఫలం సో2పి సమాప్నుయాత్. 

కర్ఫూరైలాలవంగైశృ్ళ తథా జాతిఫలాదిభిః 

మాతులుంగఫలైళ్ళుద్దస్సుపక్టై శృ యుతం తథా. 

తాంబూలం (క్రముకైర్యుక్తం ముఖవాసం చ యో దదేత్ 

సర్వైశ్చర్యమవాప్పోతి విష్ణులోకం చ గచ్చతి. 

విధినా బలిమారాధ్య కారయేద్యః ప్రదక్షిణమ్ 

బలం బలవతాం లబ్బా విష్ణులోకం స గచ్చతి, 

రజక. 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

బలిం సేవేత యో భక్త్యా సో2పి యజ్ఞఫలం లభేత్ 

దేవస్య మండపం కుర్యాద్గంధపుప్ట్పైః ప్రపాన్తువా. 

సర్వై శృర్యమవాస్రైవ నిత్యపుష్పఫలం (వ్రజేత్ 

విష్ణోః కథాస్తు సంకీర్యస్తోతై: స్తుత్వా చ వైష్లవైః 

శ్రుత్వా భక్త్యా హరిం ధ్యాయన్ విష్ణులోకే మహీయతే 
సౌమ్యాన్ పుణ్యానిమాన్ విష్టోశ్చతురో 2ఇప్యర్భనావిధిన్. 

(శ్రావయేద్యో బుధో భక్యా తథా య(శుణుయాదపి 

సర్వపాపవినిర్ముక్తా 'వైప్లవం పదమాప్పుయు:. 

అథోత్సవాదికరణే ఫలం వక్ష్యే మధుద్విషః 
సకామానాం ఫలం కామ్యమకామానాం పరం పదమ్. 

ఉత్సవం తు (ప్రవక్ష్యన్తి దేవదేవార్భనం సురాః 

ఉత్సాహ ఉత్సవ : (పోకో మనుష్యాణాం విశేషతః. 

ఉదిత్యుత్కృష్టశబ్లో యం సవో యజ్ఞ ఉదాహృతః 
తస్మాదుత్తమయజ్ఞత్యాదుత్సవః పరిభాష్యతే. 

వాజిమేధా 2న్తయాగానాం తస్మాద్దేవోత్సవో వరః 

ఉత్సవం దేవదేవస్య యః కుర్వాత్వ్వకులం స్వకమ్. 

ఉత్తారయన్ స్వయం విష్టోస్స యాతి పరమం పదమ్ 

సవాదుత్తారణం యస్మాదుత్సవః పరికీరతే. 

స యజ్ఞో వో నరాన్ యుష్మానుత్తారయతి నిశ్చయమ్ 

ఇతి వేదా వదస్తీతి స ఉత్సవ ఉదీర్య తే. 

వాజిమేధసహ(సేణ యజతో యత్పలం భవేత్ 

యశ్ఫోత్సవేన యజతే తయోస్తుల్యం ఫలం స్మృతమ్. 
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యాగానామపి సర్వేషాం ఫలముత్సవకర్మణా 

దేవస్యాశ్నువతే సర్వం యే యజన్తే న సంశయః. 

సవాను(త్రమతే యస్మాత్తస్మాదుత్సవ ఉచ్యతే 

ఉపకుర్వన్తి యే మర్యా దేవస్యోత్సవకర్మణి. 

కర్మణా మనసా వాచా తే 2పి యాన్తి ఫలం బహు 

(గ్రామే వా నగరే వా2పి పత్తనే వా మహోత్సవః 

యత్ర ప్రవర్తతే విష్ణోస్సంపదస్నన్తి తత్ర వై 

యత్ర దేశే జనపదే రా(ష్టై వా ప్యుత్సవో హరేః. 

నా 2పమృత్యుభయం తత్ర నైవా 2వ(గ్రహసంభవః 

నైవ చోరాద్యుపహతిర్న తాపత్రయసంగతి:. 

ధర్మశ్చతుష్పాద్వర్తేత కలౌ తత్రా 2దిమో యుగః 

ధార్మికళ్చ భవే(ద్రాజా ప్రజా ధర్మపరాయణాః. 

భవన్తి సుఖినస్సర్వే సర్వదుఃఖవివర్ణితాః 

మహోత్సవే వర్తమానే యదర్ధిభ్యః ప్రదీయతే. 

పానియమన్నం వస్త్రం వా తత్సహ(స్రగుణం భవేత్ 

పుష్పమూలఫలైరిజ్యా దేవస్యా 2 భరణాదికైః 

క్రియమాణా యథాశక్తి నిత్యా నన్యాయ కల్పతే 
సేవన్తే తత్ర యే దేవమహర్షిశమతగ్టితాః 

తేషాం పుణ్యఫలం వక్తుం నాలం దేవాస్సహాసురాః 
ఆ లేపనం మార్జనం చ రజః ప్రశమనం తథా. 

వారిభిర్దీపికారోపం కే లనాస్సోటనాదికమ్ 
కుర్వన్తి యే బ్రాహ్మలోకం ప్రయాన్యమరదుర్లభమ్. 



ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

యానం వహన్తి యే విప్రాస్తే యాన్తి బ్రహ్మణః పదమ్ 

రథం వహన్తి యే చా ఇఒశ్య్వాస్తే2పి యాన్తి సురాలయమ్. 

ఛత్రాదిధారిణశ్ళా ఒపి మోదన్తే దివి మానవాః 

ఆచార్యాశార్భకాళ్చివ తథైవ పరిచారకాః. 

ఉత్సవే 2ధికృతా విష్ణోః ప్రాస్నవన్తియథేప్పితమ్ 

బుచో యజూంషి సామాని యే తత్రా 2ధీయతే జనాః. 

తే పరే వ్యోమ్ని దేవస్య పారే వర్తన్తి నిస్సృహాః 

సర్వ శాన్తికరం సర్వదుఃఖోత్సాదనముత్తమమ్. 

రాజ్ఞో రాష్ట్రస్య సుఖదమాయురారోగ్య వర్హనమ్ 

ప్రజానాం వాసుదేవస్య కల్యాణారాధనం మహత్. 

ఇమం దేవాదయస్సర్వే విష్ణోరుత్సవముత్తమమ్ 

కృత్వా శాశ్వతికం స్థానం ప్రాప్నవన్య్యతిదుర్లభమ్. 

అథ వక్ష్యే విశేషేణ మహాస్నపనజం ఫలమ్ 

యేన ద్రవ్యేణ దేవేశం స్నాపయేద్యస్తు భక్తితః. 

త(ద్దవ్యం వర్లతే తస్య నశ్యం త్యేవా 2శుబాని తు 

రాజ్ఞా రాష్ట్రస్య త(ద్దవ్యం సమ్నద్ద్యవ భవిష్యతి. 

అశుభాని వినశ్యన్తి శుభాని ప్రభవన్సి చ 

నిర్మాతి యః ప్రపాం విష్ణోర్దవస్య న్నపనాయ వై. 

తస్య నిరీ శ్రయతే గేహస్పర్ల స్వర్గనివాసిభిః 

మృద్భిస్సంస్నాపనాద్భూమిస్సర్వసస్యా 2న్వితా భవేత్. 

నగైః (ప్రదక్షిణాదేవ గోత్రస్య స్థితిరాప్యతే 

ధాన్యైస్పంస్నాపనాద్వి ష్టోర్దాన్యానాం 'వృద్దిరాప తే, 
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అంకురైరర్భనాద్విష్టోః ప్రజావృద్దిర్భవిష్యతి 

మంగలై ; పూజనాత్పర్వమంగలాని భవన్తి వై. ౪ంం 

స్నాపనాత్పంఛభిర్గవ్యైః పాపం నశ్యతి సర్వధా 
ఘృతేన స్నాపనాద్భుయాత్సామాధ్యయనజం ఫలమ్. ౪౧౧ 

క్షీ రేణ స్నాపయేద్విష్టుం గాళ్ళ క్షీరవతీరియాత్ 
మధునా స్నాపయేద్విష్టుం మధుస్యన్ది భవేద్వచః. ౪౧౨ 

దధ్నా సంస్నాప యేద్దేవమచ్చం తస్య భవేద్యశః 

గంధో దస్నాపనాద్విష్టోస ర్వసంపద్ద్వ్రుతో భవేత్. ౪౧౩ 

స్నాపయేదక్షతోదైస్తు ప్రజా తస్యా 2క్షతా భవేత్ 

ఫలో దకస్నాపనేన శుభానీయాత్సలాని తు. ౪౧౪ 

స్నాపనాత్తు కుశోదేన (బ్రహ్మవర్శసమాప్నుయా 

రత్నోదకస్నాప పనేన మణిరత్నాది వర్ణ్లయేత్, ౪౧౦౫ 

జప్యోదకస్య స్నానేన సర్వజాపఫలం లభేత్ 

భవన్త్యోషధ యస్స ర్యాస్సర్యౌషధ్యుదకాస్టవాత్, ౪౧౬ 

పుణ్యపుష్పార్భనేనైవ పుణ్యవాన్ జాయతే నరః 

చూర్దై శృీవేష్ట ష్టకాదీనామర్చణాద్వృద్దిరాయుషు: ౪౧౭ 

ఉద్వర్తనాత్కషాయేణ చూర్లేనా 2.వాప్యతే రుచిః 

తీర్జోదస్నాపనేనైవ తీర్హయాత్రాఫలం భవేత్. ౪౧౮ 

వనౌషధీభిస్సం స్పర్శాదృవేన్నిత్యమరోగతా 

హారిద్రచూర్ల స్నానేన ప్రీతో భవతి చా ఇచ్యుతః. ౪౧౯ 

మార్జనాత్సర్వ గన్దెళ్ళ శ్రీర్భవత్యచలా చలా 

మార్జనాన్మూల గనె శ్చ ప్రయేదేత నిత్యశః. ౪౨౦ 



ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

ధాతుభిళ్చా 2ప్యలంకారాద్దాతు వృద్దిర్భ విష్యతి 

అన్యైరనుక్రైర్యా యస్తు ద్రవ్యై స్నాపనకర్మణి. 

ఉపతిస్టేజ్ఞగద్యోనిం ఫలం (ప్రాప్నోతి విసృతమ్ 

యస్తు కుర్యాజ్జలద్రోణీం స్నానపీఠం చ శారి లః. 

స సర్వై : పూజ్యమానస్తు పీఠే చాత్యున్నతే వసేత్ 

ఏవం యస్నుపనం విష్ణో : కారయెచఛ్చక్తితో నరః. 

యథోక్తానీహ లబ్వైవ ఫలాని సుచిరం భువి 

అన్తే విమానమారుహ్య పై సామం దేవైః పరీవృత :. 

కిన్నరైరప్పురోభిశ్చ న్నత్తెర్లేయెశ్ళ తర్పితః 

యక్షైర్చృతో 2థ గన్దర్యైస్సూయామానో ముదా ఇన్వితః 

సర్పల్ కాత్పరం పుణ్యం వైకుంఠం లోకమాప్పుయాత్ 

దేవదేవస్య విష్ణో విష్ణోస్తు స్పపనం భక్తిమాంస్తు యః. 

సేవేత సోపి పాప్మభ్యో ముచ్యతే నా 2(త్ర సంశయః 

స్నాపనానే తు దేవేశస్యోత్సవం యశ్చ కారయేత్. 

ప్రజావృద్దిం శ్రియం స్పారాం సమాప్నోతి విశేషతః 

ఉత్సవం సేవతే యస్తు సో 2పి యజ్ఞఫలం లభేత్. 

విష్ణుపంచదినే యస్తు దేవేశం స్నాపయే(త్రభుమ 

తస్య స్యాన్మహతీ సంపత్పశుపుత్రాది సమ్మితా. 

(గ్రహణే విష్ణువే తద్వత్సం(క్రమాదిషు చైవహి 

అన్యేష్వపి చ పుణ్యేషు కాలేషు జగతః (ప్రభుమ్. 

స్నాపయేద్యశ్చ సేవేత ఫలమాప్నాతి సో 2పి సః 

యః కుర్యాద్వైష్టవం ధామ భక్తి శద్దాసమన్నితః. 
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ఖండితే స్ఫటికే ధామ్ని దూషితే చ సుధాదిభిః 

సమాదధ్యాత్తునర్జామ స లోకం యాతి వైష్ణవమ్. 

. చోరైరపహృతే బింబే యః కుర్యాత్రతిమాం పునః, 

స్టాపయేద్భక్తి యుక్తశ్ళ స యాతి పరమాం గతిమ్. 

ప్రమాదాత్సతితే బింబే స్తుటితే దూషితే 2థ వా 

య స్పన్హాయ పునః కుర్యాత్రితిష్టాం పూర్వవన్ముదా. 

తస్య తుష్యతి దేవేశో వరమిష్టం ప్రదాస్యతి 

శీర్లే జీర్లే తథా భిన్నే భూషణాదౌ విశేషతః. 

నవికృత్యా 2ర్పయేద్యస్తు తస్య పాపం (ప్రణశ్యతి 

యానాని రథరంగాదీన్యాలోక్య శిథిలాని వై. 

సమీకృత్య తు యోదద్యాత్తాని భక్త్యా హరేర్నరః 

తస్య కాయకృతం పాపం తత్ క్షణాదేవ నశ్యతి. 

యస్తు వీక్ష్య హరేరర్సాం పతమానామనాదరాత్ 

వర్హయేద్ధనదానేన తస్య లోకా మధుద్విషు. 

సీదతాం వృత్తిహీనానాం దేవస్యా ఇ(గ్రే పదార్థినామ్ 

యో దద్యాదుచితాం వృత్తిం స యమం నోపసర్సతి. 

. యస్తు దేవోత్సవాదీని కారయేద్భక్తిసంయుతః 

లుప్తప్రాయాణి తస్యాపి భవేత్సృలమనన్తకమ్. 

యః కుర్యాద్దేవతా 2గారే లుప్త్రకార్యాణి సత్తమః 

న తస్య కృతకృత్యత్వాదమాత్యా యమకింకరా:. 

దేవార్డే బ్రాహ్మణస్యా ర్భే యస్త్యజేత్తనుముత్తమామ్ 
తస్య వాసో భవేత్సుర్లే యావదింద్రాశ్చతుర్హశ, 
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దేవార్థే బ్రాహ్మాణస్యా 2ర్రే సర్వస్వం స్వంత్యజేత్తు యః 

తస్య తుష్యతి దేవెశస్పతు స్వారాజ్యమశ్నుతే. 

ప్రాయశ్సిత్తనిమిత్తాని సంభూతానితు ధామని 

దృష్ట్వా చ శ్రద్దయా యుక్తి యో దేవముపతిష్టతే, 

తస్య తుష్యతి దేవేశః (ప్ర హృష్టస్సంప్రసీదతి 
'ప్రాయళ్చిత్తాన్య శేషాణి పాపొఘధ్యంసనాయ వై. 

నిర్దిష్టాని పురాకల్సే (బ్రహ్మణా పరమేష్టినా 

లోకా ఒను[గ్రహహేతోర్సై పవృత్తో గురురత్య్వరః. 

నరాణాం సీదతాం దృష్ట్వా చిత్తవృత్తస్సుదుర్మలాః 

(పాయశ్సిత్తవిధానం తు (ప్రోవాచ జగతాం హితః. 

న కళ్ళిన్నాచరేత్కర్మ శా(స్రోకం సకలం (క్రమాత్ 

తస్మాత్సర్యప్రయత్నేన ప్రాయశ్సితం సమాచరేత్. 

(ప్రాయశ్చిత్తం తు కృత్వైవ య ఉక్తామాచరేత్కియామ్ 

తస్య స్యాద్దిగుణం పుణ్యం మతస్వ్యాదనుపాలనమ్. 

భక్తిశద్దాన్వ్నితోయస్తు కుర్వాద్యా కారయేత్రమాత్ 

దేవేశస్య ప్రతిష్టాదిప్రాయశ్ళిత్తాన్త స(త్రియా:. 

తస్య పుణ్యఫలం వక్తుంన శక్యం (త్రిద్దూరపి 

ఇహ లోకే ఇఖిలాన్ కామాననుభూయ సుఖం చిరాత్. 

దేహాన్తే జాయతే సద్యశృంఖచ(క్రగదాధరః 

శ్రివత్సాంకశ్చతుర్భాహు శ్యామ భాంగస్సు సున్హర :. 

గగనే గరుడారూఢస్సర్వ దేవనమస్కృతః 

ఆదిత్యమండలం భిత్వా గత్వా శుభ్రా ఇంశుమండలమ్. 
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తతో ఇవతీర్య నిఖిలాన్ లోకానపి యథా(క్రమమ్ 

సత్యస్థం సత్యలోకస్టం జగతః (ప్రభవా 2.ప్యయమ్. QA 

తథా 2 శేషవిశేషం చ నిత్యానన్దం నిరంజనమ్ 

సుధారససమాస్వాదతులితం నిత్యతృప్తిదమ. అ 

శాశ్వతం తత్సరంజ్యోతిః ప్రవిశేన్నా ఇత్ర సంశయః 
బాం తు జానా దధ తుని లని ఇని 

అథ వక్ష్యే విశేషేణ (క్రియాలోపే చ యత్సలమ్ v౬ 

నిర్మాతుమాలయం యస్తు సంకల్ప మతిమాన్నరః 

పరేణేద్బోధితో భూయస్తస్మా దర్జాన్నివర్తతే. ౪౫౭ 

తావుభౌ నరకం (పైత్య భవేతాం దుఃఖభాగినౌ 

కర్తా కారయితా చైవ (ప్రేరకశ్వా 2నుమోదకః. ౪౫౮ 

సుకృతే దుష్కృతే చైవ వదన్తి సమభాగినః 

నిర్మాతుమిచ్చయా ధామ దేవస్య మధువిద్విషు. అడ 

స్వయం నివర్తతే యస్తు తస్య స్యాన్మహతీ విపత్ 
సంకల్ప్య దేవతాగారం నిర్మాతుం యో విశేషతః. ౪౬౦ 

ఆచార్యం వృణుయాన్నో చేత్తస్య కార్యం (ప్రణశ్యతి 

ఆచార్యస్సతతం గోప్తా ఆచార్గస్తు పితా స్మృతః, ౬౧ 

ఆచార్యస్పర్వమేవేతి యో మన్యేత స మన్యతే 

ఆరభ్య గేహనిర్మాణం దేవస్య జగతః పతేః. ౪౬౨ 

అసమాప్య తు యో మూఢో నివర్తేత ప్రలోభతః 

తస్య సంపద్వినాశస్సాత్ (క్రుద్దో భవతి చా ఇవ్యయ:, ౪౬౩ 

ప్రవృత్తాయాం ్రతిష్టాయాం యేన కేనా 2పీ హేతునా 

యః కుర్యాదన్తరాయం తు తస్య పుణ్యం వినశ్యతి. అ౬౪ 
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యేన విఘ్నస్తదా భూయాత్తం హత్యా 2పి న దోషభాక్ 

యస్తు శాస్రోదితం కర్మ కుర్వన్తం చ పదార్థినమ్. ౪౬౫ 

శిల్సినం వివదేన్మూఢస్తస్య నాస్తి ఫలం క్వచిత్ 

వివదేత య ఉచ్చాస్త్రమాచార్యేణ పదార్థినా. ౪౬౬ 

తస్యా 2.శుభాని భూయాంసి భవేయుర్నా ఇత్ర సంశయ : 

అధ్యరే వర్తమానే తు సంభారాన్ శాస్త్రచోదితాన్. ౪౬౭ 

యో న దద్యాత్స పాపీయాన్ నాప్ప్నుయాత్ కర్మజం ఫలమ్ 

ప్రతిష్టాప్య హరేర్చింబం యో న సత్కురుతే గురుమ్. ౪౬౮ 

అన్యాన్సదార్థినశ్చా 2పి స కించిన్నా 2ప్పుయాత్ఫలమ్ 

ప్రతిష్టాన్తే తథా నిత్యమవిచ్చిన్నం తు పూజితుమ్. ౪౬౯ 

అర్భకం వృణుయాన్నో చేద్యజమానో వినశ్యతి 

అర్భకం చ తథా 2_చార్యమన్యాంశ్చా ఐపి పదార్ధినః, ౪౭౦ 

కాలావధిం వినిశ్చిత్య యః కర్మసు నియోజయేత్ 
స భవేద్రహ్మహా చైవ ధనం తస్య విలుహ్యతి. ౪౭౧ 

దాయాద్యాం కారయెద్వృత్తిమర్చ్భకస్య న చేద్యది 

యజమానో విపద్యేత దేవావాసో నశిష్యతి. ౪౭౨ 

ఆచార్యమర్భకం కుర్యాత్ స్వస్థానాద్యో 2వరోపితమ్ 

అన్యం వా యోజయేత్తత్ర తావుభౌ వినశిష్యతః. ౪౭౩ 

ఆపద్యపి చ కష్టాయాం న కదా ఇప్యన్యమర్భకమ్ 

పూర్యావరోపణాదేవ నియుంజ్యాత్తు కథం చన, ౪౭౪ 

ఆద్యార్భృకస్య వంశేతు జాయన్తే యే మహాశయా: 

సర్వే చ (క్రమశః పూజాం కర్తుమర్హన్తి తే యతః. ౪౭౫ 
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పిత్యం భవతి దేవస్య దాయాద్యం పూజనం స్వతః 

తస్మాత్తద్వంశజాన్ హిత్యా యద్యన్నైః కారితా 2ర్భనా. 

(బహ శ్యహత్యాభవేత్తస్య తత్పూజా నిష్పలా భవేత్ 

యస్తుదద్యాదర్భకాయ భృత్యర్థంకేవలం ధనమ్. 

అన్యద్వాప్యస్థిరం వస్తు న హరిస్తేన తుష్యుతి 

లోభాన్మోహాదథాజ్ఞానాద్య ఆదత్తే 2ర్భకో ధనమ్. 

వేతనార్థం తథా దద్యాద్యజమానో విమూఢదీః 

ఉభౌతానరకం యాతో యావచ్చ న దివాకరన్. 

విత్తార్థం పూజయేద్యస్తు నియమ్యా 2ప్యవధిం హరిమ్ 

సవై దేవలకో నామ సర్వకర్మ బహిష్కృతః, 

అదత్వా వసుధామగగ్నే పూజనార్హ మథార్భకే 

నిర్మాతి బ్రాహ్మణం భూయో యజమానస్తు దేవలమ్. 

నహ్యస్మాత్సాతకం కించి ద్రాహ్మణాయా 2పరాధ్యతి 

అలబ్బా దేవతా ఇగారనిర్మాణసదృశమ్ ఫలమ్ 

(బ్రహ్మఘ్నత్యమనుఫ్రాప్య వినశ్యతి న సంశయః 

హర్తా హారయితా భూమెర్షత్తస్య దనుశాసినః. 

తత్కింకరాణామన్యేషాం యో మూఢస్స తమోవృతః 
సంబద్దూ వారుఖైః పాశైః కృష్యమాణస్సమన్రత :. 

దుఃఖితో నరకే భూయస్తిర్యగ్యోనిషు జాయతే 

స్వదత్తాం పరదత్తాం వా యో హరేత వసున్హ్లరామ్. 

పష్టిర్వర్షసహ(స్రాణి విష్ణాయాం జాయతే కృమిః 

స్వదత్తాద్దిగుణం పుణ్యం పరదత్తాను పాలనమ్. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

పరదత్తాపహారేణ స్వదత్తం నిష్ఫలం భవేత్ 

అన్యాయేన హృతా భూమిరన్యాయేనైవ హారితా, 

హరతో హారకస్యా 2పి దహత్యా 2 సప్తమం కులమ్ 

పంచ కన్యా ఇన్ఫతే హన్తి దశ హన్తి గవా ఒనృతే. 

శతమశ్యా 2నృతే హన్తి సహ(స్రం పురుషా 2.న్ఫతే 

హన్తి జాతానజాతాంశ్చ హిరణ్యా 2ఒన్ధి 2నృతం వదన్. 

సర్వం భూమ్యనృతే హన్తి నో బ్రూయాదనృతం క్వచిత్ 

వింధ్యాటవీష్య్వతోయాసు శుష్కకోటరవాసిన:, 

కృష్ణసర్సా : ప్రజాయన్తే దేవబ్రహ్మస్వహారిణః 

తటాకానాం సహగ్రుణ హయమేధశతేన చ. 

గవాం కోటిప్రదానేన భూమిహర్తా న శుద్ద్యతి 

బ్రహ్మస్వం (బ్రహ్మహత్యా చ దరిద్రస్య చ యద్దనమ్. 

గురుమిత్రధనం చైవ స్వర్గస్థమపి పాతయేత్ 

బ్రహ్మస్వే నో మతిం కుర్యాత్రాణైః కంఠగతైరపి. 

అగ్నిదగ్దా : (ప్రరోహన్తిబ్రహ్మదగ్గో న రోహతి 

న విషం విషమిత్యాహు(ర్భహ్మస్వం విషముచ్యతే. 

విషమేకాకినం హన్తి బ్రహ్మస్వం పుత్రపౌత్రకమ్ 

బ్రహ్మస్వం ప్రణయాద్భుక్తం దహత్యాసప్తమం కులమ్. 

విక్రమేణ తు భోకణాం దశపూర్వాన్ దశా 2వరాన్ 

లోహచూర్జాంశ్చ చూర్ణాంశ్ళ విషం వా జరయేత్సుమాన్. 

బ్రహ్మస్వం (త్రిషు లోకేషు కః పుమాన్ జరయిష్యతి 

దేవస్వం (బ్రాహ్మణస్వం చ లోభేనోపహినస్తి యః. 
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446 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా(స్తే, భార్లవే 

స పాపాత్తు పరే లోకే గృర్రోచ్చిష్టేన జీవతి 
దేవద్రవ్యవినాశేన (బ్రహ్మస్వహరణేన చ, ౪౯౭ 

కులాన్యకులతాం యాన్తి బ్రాహ్మణా ఒతిక్రమేణ చ 

సహ(్రసమ్మితా ధేనురనడ్యాన్ దశధేనవ:, ౪౯౮ 

దశా ఇనడ్వత్సమం యానం దశయానసమో హయః 

దశవాజిసమా కన్యా భూమిదానేన సా సమా, ౪౯౯ 

పష్టిర్యర్ష సహస్రాణి స్వర్లే తిష్టతి భూమిదః 
ఆచ్చేత్తాచా ఒనుమన్హా చ తా న్యేవ నరకే వసేత్. ౫౦౦ 

పతంత్యశ్రూణి రుదతాం దీనానామవసీదతామ్ 
బ్రాహ్మణానాం హృతే క్షేత్రే హన్యాదాసప్రమం కులమ్. ౫౦౧ 

సాధుభ్యో భూమిమాక్షిప్య న భూమిం విన్దతే క్వచిత్ 
దదద్ది భూమిం సాధుభ్యో వినతే భూమిముత్తమామ్. ౫౦౨ 

అర్భకః ప్రణిధిర్యస్మాద్దేవేశస్య జగత్పతే: 

స దేవో బ్రాహ్మణస్సాధుర్మహద్భూతం (ప్రచక్షతే. ౫౦౩ 

తస్మాత్తదర్పితాం వృత్తిం నైవ శంకేత బుద్దిమాన్ 

తదర్శకా ఇ ర్పితాం భూమిం యో హరేత యతేత వా. ౫౦౪ 

కిం పున స్తస్య వక్తవ్యం న భవే త్తస్య నిష్కృతి: 

న వాచా శక్యతే వక్తుం గతి స్తస్య దురాత్మనః, ౫౦౫ 

(మియేత సద్య ఏవా2 సౌ జాయతే 2థ పునః పున : 

న తస్య శరణం క్యా 2పి లభ్యతే పాపకర్మణః. ౫౦౬ 

దేవస్వే 2పి మతిం కుర్యాద్రహ్మస్వం న హరేత్యచిత్ 

'ప్రాసాదమండపాదినాం భోక్తారః కైటభద్వివషః ౫౦౭ 



ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

తేమూఢమతయః (ప్రేత్య నరకేషు నిరత్యయాః 

వసన్తి భూయో జాయన్తే నిచయోనిషు చ (ధ్రువమ్. 

భూషణచ్చత్రవ'(న్తాదిహర్తా యో దుర్మతిర్నరః 

గలే నిగలితః పాశైః కృష్యతే నిరయేషు సః 

వాహనాని చ యానాని వైస్లవాని హరన్తియే 

మోహాద్వసన్తి తే దీర్చ మజ్ఞారనరకోదరే. 
యి గ. 

(ప్రేత్య భూయో 2పి జాయన్తే గర్హభ్యో,ష్టాదియోనిషు 
చన్ద నాదీని వస్తూని పుష్పాణి సురభీణ్యపి. 

(వ్రజన్తి స్వాని విష్ణోస్తే వ్రజన్తే యామ్యయాతనామ్? 

అనుభూయ పునర్ఫూయో జాయన్తే గన్హమూషికాః. 

ఉపానత్సాదుకాపీఠ వాహనాని హరన్తియే 

ఉషిత్వా నరకేప్వుతే జాయన్తే ఫణినాం కులే. 

గోభూహిరణ్యవస్త్రాది ధనం విష్ణోః పరిగ్రహమ్ 

ఆహృత్య యే 2నుభుజ్ఞన్తే నరకేషు దురత్యయాః. 

ఉషిత్యా (ప్రేత్య భూ యో 2పి జాయన్తే శ్వాదియోనిషు 

సర్వేషు నరకేప్వెవం దేవ(బ్రహ్మస్వహారిణః. 

వసన్తి మూఢమతయో యామ్యదు:ఖేషు యాతనా; 

వాసుదేవ ప్రతికృతేర్భే దనచ్చే దనాదిషు. 

వి'క్రీడాదీనిచాన్యేషు యతన్తే పాపచేతసః 
ఏతే యాన్తి క్రమాత్సర్వాన్నరకాన్ భృశదారుణాన్. 

అన్వ్యేష్యప్యపచారేషు స్టూలసూక్ష్మేషు మానవాః 

కృతినః (ప్రేత్య నరకే పచ్యన్తే దుఃఖభాగిన:. 
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440 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా(స్తే, భార్గవే 

అధ నిత్యార్బనాయాం వై దేవేశస్య విశేషతః 

ఉపచారాదిహానౌ తు పాపస్యేదం ఫలం భవేత్. 

ఆసనస్య విహీనే తు ధర్మనాశో భవిష్యతి 

స్వాగతే బుద్దినాశస్సాన్మూకత్య మనుమానకే. 

విహీనే పాదుకాయాస్తు పంగుత్యం సంభవత్యుత 

పాద్యహీనే మహాన్రోగః క్లేశశ్సాపి భవిష్యతి. 

దంతధావనహీనే చ దుష్టదన్లో 2.భిజాయతే 

తాంబూలహీనే విద్వేషం కుష్టం తైలవిహీనకే. 

కేశసంశోధనే హీనే గలరోగో భవిష్యతి 

స్నానద్రవ్యవిహీనేచ స్నానహీనే తథైవ చ. 

రాజయక్ష్మా భవేద్రోగః పాపిష్టశ్ళ సుదారుణః 

సప్లోతహీనే వాతరోగో వస్త్రహీనే జలోదరః, 

సంవ్యానహీనే హృద్రోగో యజ్ఞసూత్రవిహీనకే 

అగ్నిదాహభయం చైవ మన్హాగ్నిత్వం చ జాయతే. 

గన్హహీనే చ కుష్టస్స్యాద్భూషాహీనే మహద్భయమ్ 

పుష్పహీనే త్వలాభస్వ్యాత్తథా చ కఫసంభవః. 

(శూద్రాహృతైః క్రయక్రీతై రర్భనం నిష్ఫలం సుమైః 
అరణ్యాద్వా గృహాద్యా పి విక్రీ తాన్యాపణాన్తరాత్, 

అయాచితాని పుష్పాణి లబ్బాన్యర్ణాణి నా 2.ర్భనే 

తథా పర్యుపితై ర్వాపి జంతుభిర్హూషితైరపి. 

మ్లానైరస్పృశ్యసంస్నృష్టిర్దుగ్లంధై*పాదలంఘి తై; 

ప్రతిలోమా 2న్య్యజానితైరర్భనం త్య్వఫలం భవేత్. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

ఉత్తమం స్వార్దితం పుష్పం మధ్యమం వన్యముచ్యతే 

అధమం తు క్రయ॥క్రీతం పారక్యమధమా ఇధమమ్. 

హస్తానీతం పటానీతం స్వయం పతితమేవ వా 

అన్యా 2.రామోద్భవం పుష్పం నౌ 2ర్పయేదితి కే చన. 

ఆరవారే చ శు(క్రే చ మన్వాదిషు యుగాదిషు 

నాహ రేత్తుళసీపత్రం మధ్యాహ్నాత్పరతస్తథా. 

సం'క్రాన్యాం పక్షయోరన్తే ద్యాదశ్యోర్నిశి సంధ్యయోః 

తుళీం యే విచిన్వన్తి తే కృన్తన్తి హరేళ్ళిరః. 

భృగ్వర్కా 2.0గారకే వారే ద్యాదశ్యాం పంచపర్వసు 

నా 2హరేత్తుళసీపత్రం నన్హాయాం (శ్రవణే 2పి చ. 

కేశకీటాపవిద్దాని శీర్ణపర్యుషితాని చ 

భుగ్నపత్రం న చ గ్రాహ్యం కృమిదుష్టం చ నా 2హరేత్. 

వర్ణయేదూర్లనాభేన వాసితం యది శోభనమ్ 

స్థలజం నోద్దరేత్తుప్పం ఛేదయేజ్ఞలజం నతు. 

నిషిద్దెర్దు:ఖదైర్దేవం నా 2ర్భయేత కదా చన 

న శుష్కై: పూజయేద్దేవం కుసుమైర్న మహీగతైః. 

న విశీర తరె షర్నా 2_.శుభైర్నా 2వికాసిభి : 
ణా "ఆ ళటై 

పూతిగంధోన్య(గ్రంధాని హ్యు(గ్రగన్హాని వర్జయేత్. 

స్నానం కృత్యా తు యే కే చిత్తుష్పం గృహ్హన్తి వైద్విజాః 

దేవతాస్తన్న గృహ్హన్సి తన్న గృహ్హన్తి మానవాః. 

పితరస్తన్న గృహ్హన్తి భస్మీభవతి కాష్ట్రవత్ 

స్నానం కృత్వాతు మధ్యాహ్నే పుష్పాణి న సమాహరేత్ 
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తేభ్యః (క్రుద్దో 2క్షయం దుఃఖం క్రోధాద్విష్టు: ప్రయచ్చతి 

అన్యదేవా 2ర్థసన్టిష్టై: పూజయేద్యో హరిం (ప్రభుమ్. 

సతు తేనైవ పాపేన మండూకో జాయతే నరః 
తతస్స నరకం యాతి యావదాభూతసంప్లవమ్. 

కుసుమానాం నివేద్యానాం గంధమా(ఘాతి యో నరః 

స పూతి గంధసంయుక్త : కుష్టీ చైవ ప్రజాయతే. 

జన్మద్వయం తువై మూఢళ్ళూ(ద్రతాం యాతి మానవః 

అసూత్రగ్రథితం పుష్పమస్నేహాక్తం తథోదనమ్. 

అవాలుకాయుతం తోయం సర్వం పర్యుషితం భవేత్ 

ఏతైస్తు పూజనాత్సద్యో నిష్పలాస్సకలాః (క్రియాః. 

ఆదర్శనవిహీనే తు కామిలా చ భవిష్యతి 

బాధిర్యం ధూపహినే చ దీపహీనే 2న్హతామియాత్. 

అర్హ్యహినే తు దేవస్య కులం భవతి నిన్దితమ్ 

మధుపర్కవిహీనే చ మధుమేహో భవిష్యతి. 

మా(త్రాదానవిహీనే తు సర్వనాశో భవిష్యతి 

రక్షానీరాజనే హీనే రాక్షసైరావృతిర్భవేత్. 

వేదాధ్యయనహీనే తు కర్మలోపో భవే(ద్రువమ్ 

హవిర్షివేదనే హీనే దుర్భిక్షం భవతి (ధ్రువమ్ . 

ఉపదంశవిహీనే చ దారిద్ర్యం (గ్రామవాసినామ్ 

నాళికేరఫలే హీనే హీనే క్షీరాదికే తథా. 

వినాశస్సర్వసస్యానాం దుర్భిక్షం చ భవేద్రువమ్ 

హీనే భక్ష్యాదికే చైవ వివిధే హవిషి (ప్రభో 
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(ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

త(ద్రామయజమానస్య విశేషేణా 2శుభం భవేత్ 

వినియోగక్రమస్యా 2(త్రహీనే పూజైవ నశ్యతి. 

కాలే యవనికాహీనే కర్తా చైవ వినశ్యతి 

ద్యారపూజావిహీనే తు తస్కరాదిప్రవేశనమ్. 

ద్యారపాలకపూజాయా కీంనే చోరాద్యుపద్రవః 

శాంతస్య పూజనే హీనే తథా చైవా 2.నపాయినామ్. 

రాజ్ఞో రాష్ట్రస్య సర్వస్య వినాశస్స్యాన్న సంశయః ' 

యజమానస్య తత్రా 2ఏ పరరాజాద్యుప(ద్రవః. 

పాపరోగాదిపీడా చ భవిష్యత్ తథా పునః, 

సర్పవృశ్సికలూతాద్దైర్హానిశ్రైవ భ వేద్చహు. 

పుష్పన్యాసే 2ర్భనే హీనే న్యూనే వా మ(న్రవర్దితే, 
తద్రామవాసినాం చైవ రాజద్వేషో భవిష్యతి. 

భూతపీఠస్య పార్శ్వే వా దక్షిణే వా విశేషతః, 
భూతాదినాగపర్యన్తం బల్యర్భనవిహినకే. 

శాకిన్యాదిగ్రహాస్సర్వే (ప్రవిశస్తి న సంశయః 

శ్రీదేవ్యా అర్భనే హీనే సంపదాం తు భవేత్ క్షయః. 

హరిణ్యర్భనహీనే చ స్టాననాశో భవిష్యతి, 
అగ్నిపూజావిహీనే తు న్యూనే వా మ(న్రవర్ణితే. 

నివేదనాజ్యహీనే వా సంభవేద్వర్ల సంకరః, 

వర్షాశ్రమాదిహానిశ్చ బ్రాహ్మణానాం విపద్భవేత్. 

పానీయహీనే దేవస్య భవేత్తత్ర త్వవ([గ్రహః, 

ముఖవాసవిహినే తు జనవిద్వేషణం భవేత్. 
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బలిద్రవ్యవిహీనే తు న్యూనే మన్రవివర్ణితే. 
బలక్షయో జనానాం స్యాత్సితాణాం పతనం భవేత్, ౫౬౩ 

పుష్పా 2 ౦జరివిహీనే తు రాజకోపో భవిష్యతి, 

ప్రణామస్తుతిహీనే తు సద్యో మృత్యుర్భఎప్యతి. ౫౬౪ 

ధ్యానహీనే కులం హన్తి న్యాసహీనే విపద్భవేత్ 

(ప్రాణాయామవిహీనే తు పరచక్రభయం భవేత్. nex 

శౌచాచారవిహీనే తు పశుపుత్రాదినాశనమ్ 
బింబన్యాసవిహీనే తు కలత్రం తస్య నశ్యతి, X౬౬ 

(ప్రదక్షిణవిహీనే.తు పాతకీ జాయతే నరః 

నిత్యమర్వా 2వసానేతు పూజకాచార్యయోరు "దే. ౫౬౭ 

దక్షిణాదానహీనే తు సా పూజా నిష్పలా భవేత్ 
రాష్ట్రస్య యజమానస్య రాజ్ఞశ్చా 2పి భవేద్భయమ్. ౫౬౮ 

హీనే తు పాచకాదీనాం దక్షిణాదానకర్మణి 
పశువాహననాశళ్ళ్చ తద్రామే సంభవేన్నృణామ్. ౫౬౯ 

ప్రాతః పూజావిహీనే తు తద్రామే 2వ(గ్రహో భవేత్ 
బ్రాహ్మణానాం క్రియాహానిస్పర్వకర్మవినాశనమ్. ౫౭౦ 

మధ్యాహ్నపూజాహీనే తు రాష్ట్రక్షోభో భవిష్యతి 
సాయంకాలా 2ర్భనే హీనే తద్రామయజమానయో:. ౫౭౧ 

అర్థహానిః (ప్రజాహానిర్భవిష్యతి న సంశయ; 

ఉపసంధ్యార్భనే కనే కర్మలోపో భవిష్యతి. ౫౭_౨ 

విష్ణుపంచదినే చైవ హీనే స్నానే 2ర్భనే తథా 

ఉత్సవే చ విశేషేణ యజమానభయం భవేత్. x౭3 



ప్రకీర్ణా ఒ ధికారః 

మాసపూజావిహీనే తు (భ్రాతృద్వేషో భవిష్యతి 
విషువే చాయనే చైవ హీనే తత్రో క్రకర్మణి. 

(గ్రామస్య యజమానస్య యశోహానిర్భవిష్యతి 

స్నపనోక్తే తథా ఇన్యస్మిన్ దివసే స్నానవర్ణితే, 

అకాలే చ కృతే వా2పి భవేత్ క్షామభయం తథా 
నిత్యోత్సవవిహీనే తు నిరానన్లో భవేజ్జనః 

అన్యస్మిన్నర్భన[ద్రవ్యే విహీనే దోష ఆపతేత్ 

నిమిత్తే యది సంప్రాప్తే స్నాపయేచ్చేన్న మాధవమ్. 

తస్య పాపఫలం వక్తుం న కేనా 2పి హి శక్యతే 

రాజ్ఞో రాష్ట్రస్య చ భ వేత్పర్వత్రా 2 త్యాహితం (ధ్రువమ్. 

గృహనాశః (ప్రపాహీనే హీనాయాం చా 2ప్యలంకృతౌ 
మృత్తు కీనాసు నాశస్సాత్సస్యానాం తు న సంశయః. 

పర్వతేషు విహీనేషు స్టైర్యం తస్య విలుప్యతే 

ధాన్యేషు తు విహీనేషు ధాన్యనాశో భవేత్తథా. 

అంకురాణామభావే తు ప్రజాహానిశ్చ సంభవేత్ 

మంగలేష్వథ కీనేషు తస్య భూయాదమంగలమ్. 

_ పంచగవ్యవిహీనే తు గోహత్యా సమవాప్యతే 

ఘృతహీనే బుద్దినాశో ౨ నాయుషుం క్షీరహీనకే. 

మధుహీనే మహాన్ వ్యాధిర్దధిహీనే తు సంజ్వరః 

క్షీరహీనే భవేత్తస్య మలినా కీర్తి రేవ హి. 

గంధోదకవిహీనే తు దుర్గంధో జాయతే భృశమ్ 

అక్షతోదకహీనే తు క్షతిస్తస్య ప్రజాయతే 
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ఫలోదకవిహీనే తు విఫలం తస్య జీవితమ్ 

కుశోదకవిహీనే చ నైధేత బ్రహ్మవర్చసమ్. 

రత్నోదకవిహీనే చ ధనధాన్యవినాశనమ్ 

అభావే చౌషధీనాన్తు వ్యాధిపీడా భవిష్యతి. 

ఉపస్నానవిహీనే తు మలినం జాయతే కులమ్ 

ఉష్ణాంభసామభావే తు భవేదుస్లశరీరతా. 

పుణ్య పుష్పవిహీనే తు పాపీయాన్ జాయతే నరః 

జాతీఫలాదిచూర్లస్య చాభావే తు విపద్భవేత్. 

కషాయచూర్లహీనే తు కొన్తిహీనో భవేన్నరః 
వనౌషదీనాం చాలాభే రోగీ భవతి నిశ్చయః 

హారిద్రచూర్లహీనే తు గతశ్రీర్ణాయ తే నరః 
మూలగన్హవిహీనే తు వార్హక్యం భవతి (ధ్రువమ్. 

ధాతూనామప్యభావేతు నిర్దాతుర్దాయ తే నరః 

సోతవస్రోత్తరీయాణాం భూషణానాం విహీనకే 

కర్మనాశో భవేదేవ న తుష్యతి రమాపతి: 

ఆచార్యస్యర్థిజాం తద్వదన్యేషాం చ పదార్షినామ్. 

_ దక్షిణాదానహీనే చ సర్వనాశో భవిష్యతి 

కీనే హవిషి దేవస్య నిష్టలం స్నపనం భవేత్. 

స్నపనాంతోత్సవే హీనే న దేవః పరితుష్యతి 

శిథిలం భగవద్గేహం దృష్ట్వా (శ్రుత్వా చ యో నరః, 

తత్రియా లోపితా వా2పి స భవేద్దేవహా (ధ్రువమ్ 

తద్రామవాసినస్సర్వే రాజా చా 2న్యో ధనీ పునః. 
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- (ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

శీఘ్రం సర్వం సమీకృత్య పూర్వవత్తునరాచరేత్ 

అన్యథా యది కుర్యాచ్చేద్రాజరాష్ట్రం వినశ్యతి. 

ధర్మసేతుమిమం వింద్యాత్సర్యసాధారణం నరః 

పాలనీయస్సదా సో ఇయం జగతాం యత్ర సంస్థితిః. 

ప్రాయశ్సిత్తనిమిత్తే తు సంప్రాప్తే యస్తు మూఢధీ : 

అకృత్వా నిష్కృతిం కుర్యాత్కార యేత్కర శ్ర చోత్తరమ్. 

లోభాన్మోహాదథ్డా 2జ్ఞానాదనాదృత్య చ శాసనమ్ 

భగవచ్చాసనద్రోహీ స భవేత్సాతకీ జనః, 

ప్రమాదినాం మనుష్యాణాం స్థలనం నియతం యత్న 

నిష్కృతిర్విహితా పూర్వైర్షతామతిచరేత్యచిత్, 

(బ్రహ్మాద్యైరపి యద్దేవైరశక్యం పూజనం హరేః 

తదుక్తా నిష్కృతి: పూర్వైర్నతామతిపతేత్కచిత్. 

నిమిత్తే యస్యకృతైవ (ప్రాయశ్చిత్తం యథోచితమ్ 

నిత్యం నైమిత్తికం కామ్యం కుర్యాత్తదకృతం భవేత్. 

తస్మాన్నిమిత్తే సంప్రాప్తే నిషృతిం సద్య ఆచరేత్ 

ఇతి సంక్షేపతః (ప్రోక్తం (క్రియాయోగా(శ్రితం ఫలమ్. 

ఇతి శ్రీ వైభానసే భగవచ్చా'స్తే భృగుప్రోక్రాయాం సంహితాయాం 

ప్రకీర్ణా 2ధికారే పంచత్రింశో 2. ధ్యాయః. 
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456 శ్రీ, వైభానసభగవచ్చా స్తే భార్లవే 

అపచారాస్తథా విష్ణో ర్వాత్రింశత్సరికీర్తితాః 

యానైర్యా పాదుకైర్యా 2సి గమనం భగవధ్యహే. 

దేవోత్సవాద్య సేవాచా ఇప్రణామం చ తదగ్రతః 
ఏకహస్త'ప్రణామశ్ళ తత్సురస్తాత్రదక్షిణమ్. 

ఉచ్చిష్టే చైవ చా 2శౌచే భగవద్వన్దనాదికమ్ 
పాదప్రసారణం చా గ్రే తథా పర్యజ్కబన్షనమ్. 

శయనం భోజనం చైవ ముధాభాషణమేవ చ 

ఉచ్చైర్భాషా వృధాజల్లో రోదనాద్యం చ విగ్రహ £ 

నిగ్రహో 2_నుగ్రహశ్రైవ (స్త్రీషు సాకూతభాషణమ్ 

అశ్టీలకథనం చైవా 2._ప్యధో వాయువిమోక్షణమ్. 

కంబలా ఇవరణం చైవ పరనిన్హా పరస్తుతిః 

శక్తా గౌణోపచారళ్చా 2స్యనివేదితభక్షణమ్. 

తత్తత్కాలోద్భవానాం చ ఫలాదీనామనర్పణమ్ 

వినియుక్తా 2.వళిష్టస్య (ప్రదానం వ్యంజనాదిషు. 

పృష్టీకృత్యాసనం చైవ పరేషామభివన్షనమ్ 

గురౌమౌనం నిజస్తోత్రం దేవతాన్దనం తథా, 

అపచారాం స్తు వివిధానిదృశాన్ పరివర్ణయేత్, 

అపచారేప్పునన్తేషు సత్స్వన్యేషు ప్రమాదత ; 

“క్షమ” స్వేత్యర్థనైవైకా నిష్ఫృతిర్నిరుపద్రవా 



ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

అన్యథా యది కుర్వాణ :'(ప్రమాదాత్ జ్ఞానతో 2థవా. 

సయాతి నరకాన్ ఘోరాన్ సన్తతం భృశదారుణాన్ 

యే తు స్మరణమా[త్రేణ భవన్తి హృదయచ్చిదః. 

ద్వాత్రింశన్నరకా:. 

ద్యాత్రింశన్నరకాస్తే తు కీర్యన్తే బ్రహ్మవాదిభిః 
రౌరవధ్యాన్తశీ తోష్షతాపా 20బుజమహాంబుజా:. 

కాలసూ(త్రో 2ష్టమో హ్యేతే నరకా ఇతి వి(శ్రుతాః 

సూచ్య([గ్రకాలఖడ్డాశ్చ క్షురధారా 2ఇంబరీష కాః. 

తప్తా2౦గారమహాదాహౌ సంతాపశ్ళేతి కే చన 

భవంత్యష్టాసు భీభత్సా మహాశబ్దా భయానకాః. 

లాక్షాప్రలేపమాంసాదనిరుచ్చ్వసనసోచ్చ్యుసాః; 

యుగ్మా 2ద్రిశాల్మలీలోహప్రదీపక్షుత్సిపాసికాః. 

కృమాణాం నిచయశ్ష్రైవ రాజానః పరికీర్తితాః 
లోహస్తమ్భో ఒథ విణ్మూత్రే తథా వైతరణీ నదీ. 

తామి'స్రశా 2న్రతామి(స్రః: కుమ్ఫిపాకో 2థ రౌరవః 

మహాపదా ఇనుగామో చ రాజరాజేశ్యరాహ్వయ.:ః. 

త్రయ(స్తింశత్సుటేష్వర్దం పార్థివం చారూయసమ్ 

తన్మధ్యే నరకా ఘోరా బహుశస్తమసి స్థితాః 

తేషాం నరకభేదానామష్టావింశతికోటయ: 
ఏతేషాం దారుణానాం తు నరకాణాం పతిస్థ్రితః. 

కూశ్మాణ్ణ ఇతి ఎఖ్యాత; 'ప్రలయా ఇర్కా 2.నలద్యుతిః 

కరాలవదనః (క్రుద్దోవృత్తకోటరలోచనః. 
ణి అణ 
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458 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా'స్తే, భార్లవే 

టంకపాణి స్తథాభూతైర్ఫూతైర్ఫూయోభిరావృతః 

పాపాస్వేతేషు పచ్యన్తే నరాః కర్మా ఒనురూపతః. 

యాతనాభిర్విచి'త్రాభిరాపాప ప్రక్షయాన్తకమ్ 

ప్రాయశ్చిత్తోజ్ఞితా. దృష్తా నిజధర్మపరాజ్ముఖాః 

పరధర్మరతాశ్వోరాః పతన్తి నరకాగ్నిషు 

మహాపాతకినః కల్పం తిష్థన్తి నరకా ఇగ్నిషు. 

మన్వన్తరం పాతకినో దేవబ్రహ్మస్వహారిణః 

ఉపపాతకినో మర్యా దేవదేవా ఇన్ని యజ్వన్తామ్. 

ద్విజగోగురుధర్మాణాం నిన్షకా బ్రహ్మణో దినమ్ 

అన్యే చతుర్యుగం మర్య్యాస్తదర్హం చ నరాధమాః. 

తిష్టన్తి నరకే ఘోరే .నిజపాపా ఒను రూప్యతః 

ద్యూత(స్తీవిషయాసక్తా యే ధర్మవికలాఃఖలా:. 

పతన్తి తేషు ఘోరేషు నరకేషు నరాధమాః 

న (శ్రుణ్వన్తి చ యే మూఢాస్సాధూ క్రం.ధర్మగౌరవమ్. 

“ప్రత్యక్షం కేన తద్దృష్టం ప్రత్యు”తేతి వదన్తి చ 

కామలోభా 2భిభూతాళ్ళ బిడాలవ్రతినస్తథా. 

పాపిష్టా : కర శ్రహీనాళ్ళ జిహ్యోపస్థపరాయణాః 

యతినిన్హాపరా యే చ క్షేత్రతీర్ణాదిదూషకా:. 

పతన్తి తేషు తే మర్యావివశాః పాపబన్హనాః 

ఇహో 2నుభూయ నిర్దిష్టమాయుర శ్రర్యాస్వాయంభువా. 

నిమిత్తం కించిదాసాద్య విముచ్యన్తే కలేవరైః 

లభన్తే తే పునర్ణేహం యాతనీయం స్వకర్మజమ్. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

తన్మాత్రగుణసంపన్నం సుఖదుఃఖోపభోగదమ్ 

పాపాః పాపక్షయో యావత్సచ్యన్తే నరకాగ్నిషు. 

ఆ మల(ప్రక్షయాద్యహ్నౌ ధ్మాయన్తే ధాతవో యథా 

యావన్హో జన్తవస్స్వర్గ భూపాతాలేషు సర్వతః. 

తావన్త ఏవ ఘోరేషు సన్య్యధో నరకాగ్నిషు. 

అష్టావింశతిరేవోక్తా: క్షితేర్షరకకోటయః. 

సప్తమస్య తలస్యాధో ఘోరే తమసి సంస్థితాః 

ఘోరాఖ్యా ప్రధమాకోటిస్సు ఘోరతలసంస్థితా. 

అతిఘోరా మహాఘోరా ఘోరఘోరా చ పంచమోౌ 

షష్టీ తరలతారాఖ్యా సప్తమి చ భయావహా. 

అష్టమీ కాలరాత్రీ చ.నవమి చ భయోత్కటా 
దశమీ తదధశ్చణ్ఞా మహాచండా తతో 2ప్యధః. 

చండకోలాహలాచా 2న్యా ప్రచండానరకా ఇధికా 

పద్మా పద్మవతీ భీమా భీమభీషణనాయకా. 

కరాలా ఎకరాలా చ వజ్రా ఎంశతికా స్మృతా 

త్రికోణా పంచకోణా చ సుదీర్హా పరివర్తులా. 

సప్తభౌమా 2ష్టభౌమా చ దీప్తాయామేతి చా ఇష్టమా 
ఇత్యేతా నామతః (ప్రోక్తా ఘోరా నరకకోటయః. 

అష్టావింశతిరేవైతాః పాపానాం యాతనాత్మనామ్ 

తాసాం (క్రమేణా విజ్ఞేయాః పంచ పంచైకనాయకాః 

ప్రత్యేకం సర్వకోటీనాం నామతనాన్ని బోధత 

రౌరవః ప్రథమాస్తేషాం రుదన్తే యత్ర దేహినః. 
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460 శ్రీ వైఖభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

మహారౌరవకో యత్ర మహాన్లో 2పి రుదన్తిచ 

తమళశ్ళీతం యథా చోషప్లం పంచాద్యా నాయకాస్స్యృతాః. 

సుఘోరస్సుతపస్తీక్షణః పద్మస్సం జీవనళ్ళతః 

మహామాంసో విలోమళ్ళ సుభీమశ్ళ కటంకట: 

తీవ్రవేషీ కరాలళ్ళ వికరాలః (ప్రకమృనః 

మహాపద్మస్సుపద్మశ్చ కాలవషక్రశ్చ గర్జన: 

సూచీముఖస్సు నేమిశ్ళ ఖాదకస్సుప్రపీడన; 

కుంభీపాకస్సుపాకశ్చ చక్రకశ్చా 2తిదారుణ: 

అంగారరాశిభవనమసృృక్పూయ(హ్రస్తథా. 

తీక్షాయస్తుండశకునిర్మహాసంవర్తక స్తథా. 

సుతప్తాబ్బస్సులోపళ్ళ పూతిమాంసో (ద్రవ(త్రపు 

ఉచ్చాసశ్ళ నిరుచ్చాసో సుదీర్హ కూటశాల్మలీ. 

దరీష్టస్సుమహానాద(ప్రభావస్సు ప్రభావనః 

బుక్షమేషవృకాళ్ళల్య సింహవ్యాఘ్రగజాననాః 

శ్యసూక రా 2ఒబజమహిషఖరమేషహయాననాః 

గ్రహకుంభీరనక్రా ఇస్యాః సర్పకూర్మాస్యవాయసా :. 

గృర్రోలూకజలూకాళ్ళ శార్తూలకపికర్కటాః 

గన్తకః పూతివ(క్రశ్ళ రక్తాక్షః పూతిమత్తికః. 

కణధూమస్తుషా జగ్నిశ్ళ కృషోణాం నిచయస్తథా 

అమేధ్యశ్చా 21ప్రతీకారో రుధిరాన్నస్య భోజనమ్. 

లాలాభక్షమభక్షళ్ళ సర్వభక్షళ్ళ దారుణ; 

జంకటస్సువిలాసళ్ళ వికటః కటపూతనః, 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 461 

అమృ్బరీషు కటాహళశ్ళ కష్టా వైతరణీ నదీ 
సుతప్తలోహశయనమే కపాద(ప్రతప్తకమ్. ౫౪ 

అసితాలవనం ఘోరమస్థిభంగ(ప్రపీడనమ్. 
$5 అల తిలాతసక్షుయ న్రాణి కూటపాశ(ప్రమర్దనమ్. ౫౫ 

మహాఛుల్లీ సుభుల్లీ చ తప్రలోహమయిీ శిలా 

పర్వతక్షురధారాఖ్యం తథా చ మలపర్వతః. గో౬ 

మూ(త్రవిష్టా ౦ధకూపేషు క్షారకూపేషు పాతనమ్ 

ముసలోలూఖలం య/న్తం శిలాశకలలాంగలమ్. x౭ 

తాలపత్రా 2సిగహనం మహామశకమండపమ్ 

సమ్మోహనో 2 స్థిభంగళశ్ళ తప్తశూలమయోగుడః. ౫౮ 

బహుదుఃఖం మహాదుఃఖం కళ్మలం శమలం మలమ్ 

హాలాహలో విరూపళ్ళ సురూపశ్ళ తమో 2నుగః. ౫౯ 

ఏకపాద'స్త్రిపాదళ్ళ తీవ్రవీచిశ్ళ రన్తిమః 

ఇష్టావింశతిరేనైతే క్రమశః పంచకాః స్మృతాః. ౬ 

కోటీనామాను పూర్వ్యేణ పంచ పంచైవ నాయకాః 

రౌరవాద్యం చ వీర్యం చ శతమేకన్తు సర్వతః. ౬౧ 

చత్యారింశత్సమధికం మహానరకమండలమ్ 

తేషు పాపా: (ప్రపచ్యన్తే నరాః కర్మా ఒనురూపతః. ౬౨ 

యాతనాభిర్విచి(త్రాభిరాకర్మప్రక్షయాద్భృశమ్ 

సుగూఢం హస్తయోర్చద్దాా తప్తశృంఖలయా నరాః. ౬౩ 

మహావృక్షా 21గ్రశాఖాసు గమ్యన్తే యమకింకరైః 

డోలితాశ్సా 2తివేగేన నిస్సంజ్ఞా యాన్తి యోజనమ్. ౬౪ 



462 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా(స్తే భార్గవే 

అన్తరిక్షస్థితానాం చ లోహభారశతం తతః 

పాదయోర్చధ్యతే తేషాం యమదూత్మైర్మహాబలై :. 

తేన భారేణ మహతా భృశమాతాడితా నరాః 

ఆఖ్యాన్తస్ప్వాని కర్మాణి తూప్లీం తిష్టన్తి విహ్యలాః. 

తతస్త ప్రైరగ్నివర్షైర్ణు హదండైస్సకంటకైః 

హన్వన్తే కింకరైర్హారైస్సమన్తాత్సాపకారిణ:. 

తత : క్షారేణ దీప్తేన వహ్నేరపి విశేషతః 

సమన్తత :ప్రలిష్యన్తే తా(మేణ చ పునః పునః. 

ద్రుతేనా ఇత్యన్తలిప్తేన క్షతాంగా జర్జరీకృతాః 

పునర్విధాయ చాంగాని శిర : ప్రభృతి చ క్రమాత్. 

వార్తాకవత్రపచ్యన్తే తప్తతైలే కటాహకే 
విష్టాపూర్లే తథాకూపే కృమోణాం నిచయే పునః. 

మేదో 2సృక్సూయపూర్ణాయాం వాప్యాం క్షిప్యన్తి ? తేపునః 

భక్ష్యన్తే కృమిభిస్తీ వైర్లోహతుండైశ్ళ వాయసై:. 

శృభిర్దం శైర్వకైరు గ్రైర్వ్యామైశ్చ వికృతైర్నరైః: 
పచ్యన్తే చరువద్యా 2పి (ప్రదీప్తాంగారరాశిషు. 

ప్రోతాస్తీక్లేషు శూలేషు నరాః పాపేన కర శణా 

శైలపీరైరథా(క్రమ్య ఘోరైః కర్మభిరాత్మజై:. 

తిలవత్సం(ప్రపీడ్యన్తే చక్రాఖ్యే నరకే నరాః 

పచ్యన్తే చా ఇతితప్తేషు లోహభాండేష్యునేకథా. 

తైలపూర్ణకటాహేషు సుతప్తేషు పునః పునః 

సర్వేం(ద్రియాణి సంబద్ద్య (క్రమాత్సాపీన యాతనాః. 
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ప్రకీర్ణా 2-ధికారః 

భవన్తి ఘోరాః ప్రత్యేకం శరీరే తత్కృతేన చ 

యే (శ్రుణ్వన్తి హరేర్నిన్దాం తేషాం కర్ణ ప్రపూర్వతే. 

అగ్నివర్ణెరయః కీలైస్త ప్రెస్తామ్రాదికద్రుతై; 

త్రపుసీసారకూరకూటాద్ద్యైః క్షారేణ జతునా పునః. 

సుతప్తతీక్ట తైలేన వజ్రలేపేన చా ఇన్తతః 

క్రమాదాపూర్యతే కర్ణో నరకేషు చ యాతనాః. 

అనుక్రమేణ సర్వేషు (భ్రమన్వే తేషు యాతనాః 

యే తు దేవ గృహం గత్వా తత్ర సేవార్థమాగతా:. 

అథ వా 2న్య(త్ర తద్రూపా మదమోహపరాజితాః 
పరదారాంశ్ళ గచ్చన్తి లుబ్జ్దాస్సిగ్రేన చక్షుషా. 

గురోః కుర్వన్తి భ్రుకుటిం క్రూరనేత్రాళ్ళ యే నరాః 
సూచిభిరగ్నివర్ణాభిస్తేషాం చక్షుః ప్రవిధ్యతే. 

క్షారాద్యైళ్చ క్రమాత్పర్వైెర్దేహ సర్యాశ్చ యాతనాః 

స్పర్శలోభేన యే మూఢాస్సంస్పృశన్తి పరస్తియః. 

తేషాం తప్తాగ్ని వర్దాభిస్పూచీభిర్విధ్యతే కరః 

తతః క్షారాదికైస్సర్వం శరీరమనులిప్యతే, 

యాతనాశ్ళ మహాకష్టాస్సర్వేషు నరకేషు చ 
పరిష్వజన్తి చాత్యుగ్రం (ప్రదీప్తం లోహశాల్మలిమ్. 

హన్వన్తే పృష్టదేశేషు పునర్భీమైర్మహాబలై; 

దన్తురేణాతికుంఠేన (క్రకచేన బలీయసా. 

శిరః పృభృతి పాట్యన్తే ఘౌరైః కర్మభిరాత్మజైః 

తేన తేనైవ రూపేణ హన్యన్తే పారదారికాః. 
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గ 

గాఢమాలింగ్యతే నారీ జ్వలన్తీ లోహనిర్మితా 

పూర్యాకారం జ్వలన్తం తం పూరుషం లోహనిర్మితమ్. 

దుశ్సారిణ్యః (స్రియో గాఢమాలింగన్సి వదన్త్సి చ 

కిం ప్రధావసి వేగేన న తే మోహో 2స్తి సంప్రతి. 

లంఘితస్తే యథా భర్తా పాపం భుంక్ష్య తదా ఇధునా 

లోహకుంభే వినిక్షిప్తాః సా 2సిధానే శనైశ్ళనై:. 

మృద్వన్నినా ప్రపచ్యన్తే స్వపాపైరివ మానవాః 

ఉలూఖలాద్ద్యై : క్షోద్యన్తే (ప్రపీడ్యన్తే శిలాసు చ. 

క్షిప్యన్తే చా ఒన్హకూపేషు దశ్యన్తే భ్రమరైర్భృశమ్ 

కృమిభిర్భిన్న సర్వా 2జ్ఞాశృతశో జర్జరీకృతాః. 

సుతీక్ష్యక్షురకూపేషు క్షిష్యన్తే తదనన్తరమ్ 

మహజ్యాలే చ నరకే పాపాః పచ్యన్తి సర్వతః. 

ఇతస్తతశ్ళ ధావన్తి దహ్యమానా స్తదర్శిషా 

పృష్టినానీయ జంఘే ద్వే విన్యస్తే స్కన్దయోజితే. 

తయోర్మధ్యేన చాకృష్య బాహుప్పష్టన గాఢతః 

బద్దా పరస్పరం సర్వం సుదృఢం పాపరజ్ఞభిః. 

పిండబద్దం దశన్యేనం (భ్రమరా స్తీక్షణలోహజాః 

మానినాం (క్రోధినాం చైవ తస్కరాణాం చ దారుణా:. 

పిండబద్దాస్సృతా యామ్యమహాజ్యాలే చ యాతనా: 

రజ్ఞాభిర్వేష్టితా 2౦గాళశ్ళ 'ప్రలిష్తాః కర్ణమేన చ. 

కరీషవ(త్రపచ్యన్తే (మయన్తే తేన తే తథా 

సుతీక్ష్యక్షారతోయేన కర్కశాసు శిలాసు చ. 
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ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

ఆపాపసంక్షయాత్సాపా ' ఘృష్యన్తే చన్చనం యథా 

శరీ రాభ్యన్తరగతైస్సన్నతం కృమిభిర్నరాః 

_ భక్ష్యన్తే త్రీ వ్రవదనైరాదేహ(ప్రక్షయాద్భృశమ్ 

కృమోణాం నిచయే క్షిప్తాః పూతిమాంసస్య రాళిషు. 

తిష్టన్యుద్వి గ్నహృదయాః పర్వతాభ్యన్తరార్హితాః 

సుతప్తవజ్రలేపేన శరీరములిప్యతే. 

అధోముఖోర్డ్యపాదాళశ్చ వృతాస్తఫ్యన్తి వహ్నినా 

వదనాన్తః ప్రవిన్యస్తం సుప్రతప్రమయోగుడమ్. 

తే భాదన్తి పరాధీనా హన్యమానాళ్చ ముద్గరైః 

యే దేవారామపుష్పాణి లోభాత్సంగృహ్య పాణినా. 

జి(ఘ్రన్తి మూఢమనసో శిరసా ధారయన్తి చ 

ఆరోప్యతే శిరస్తెషాం సుతప్రెర్లోహశంకుభి:. 

తత : క్షారేణ దీప్తేన తైలతామాదిభి: క్రమాత్ 

శరీరే చ మహాఘోరాళ్సిత్రా నరకయాతనాః. 

బహుధోత్సాట్యతే బిహ్యా యే 2సత్య పియవాదినః 

సందంశేన సుతప్తేన ప్రపీడ్యోరసి పాదతః. 

మిధ్యాగమ(ప్రవక్తుళ్ళ్చ బిహ్నా చా 2.స్యవినిర్గతా 

క్రోశార్దజిహ్యా విసీర్లైర్ల లైసీక్షై: ప్రపాట్యతే. 

నిర్భర్భయన్తి యే (క్రూరా మాతరం పితరం గురుమ్ 

తేషాం వ(జ్రజలూకాభిర్ముఖమాదశ్యతే యతః. 

తతః క్షారేణ తామ్రేణ (త్రపుణా సిచ్యతే పునః 

దుతైరాపూర్యతే 2త్యర్థం తప్తలోహైశ్చ తన్ముఖమ్.
 

465 

౯౮ 

ee 

౧౦౮౦. 

౧౮౮ 

౧౮౦౨ 

౧౮౦౩ 

౧౮౪ 

౧౦౫ 

౧౮౬. 

౧౦౭ 

C౧0౮ 



466 శ్రీ వైఖభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

ఇతస్తతః పునర్జావన్ బద్ద్వతే యమకింకరైః 

యే నిన్లన్తి మహాత్మానమాచార్యం ధర్మదేశికమ్. 

విష్ణుభక్తాంశ్ళ సమ్మూఢాస్తద్దర్మం చేహ శాశ్యతమ్ 

తేషామురసి కంఠే చ జిహ్యాయాం దన్తసన్దిషు. 

తాలునోగ్మో చ నాసాయాం మూర్జి సర్యా 20గసన్దిషు 

అగ్నివర్ణాస్సుతప్తాశ్చ (త్రిశిఖా లోహశంకవః, 

ఆరోప్యన్తే సుబహుశః స్టానేప్వేతేషు ముద్గరైః 

తతః క్షారేణ తప్తిన తామేణ త్రపుణా పునః. 

తప్రలోహాదిభిస్పర్నైరాపూర్యన్తే సమన్తతః 

యాతనాళ్ళ మహాచిత్రాశ్ళరీరస్యా 2పి సర్వతః. 

నిశ్ళేషనరకేష్వేవం (భ్రమన్తి క్రమశః పునః 

యే గృహ్హన్తి పరద్రవ్యం పద్భ్యాం విప్రం స్పృశన్తి చ. 

దేవోపకరణా ఇంగం చ జ్ఞానం చ లిఖితం క్వచిత్ 

హస్తపాదాఘనై స్తేషామాపూర్యన్తే సమన్తతః. 

క్షారతామ్రదిభిర్డీ పెర్హహ్యన్తే (కమశః పునః 

నరకేషు చ సర్వేషు విచిత్రా దేహయాతనా:. 

భవన్తి బహుశః కష్టా: వాణిపాదసముద్భవా: 

(ప్రదత్తాం దేవదేవస్య తన్నామ్నా పూజకస్య వా 

పదా 2ర్థినామథా 2న్యేషాం హఠాద్యృత్తిం హరన్తి యే 
తే వై నరకకూపేషు పచ్యమానాస్స్వకర్మభిః. 

(వ్రజన్తి యాతనా భూయో నా ఇతియన్తి యమాంగణమ్ 
యే దేవాయతనారామవాపీకూపమరాంగణమ్. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

ఉపద్రవన్తి పాపిష్టా నృపాస్తత్ర వసన్తి చ 
వ్యాయామోద్వర్త నాభ్యంగస్నానపానా 2న్నభోజనమ్. 

క్రీడనం మైథునం ద్యూతమశౌచాద్యాచరన్తి చ 

తే వధైర్సి విధైర్లోరైరికు య న్రాదిపీడనై:. 

నిరయాగ్నిషు పచ్యన్తే యావదాచ(న్దతారకమ్ 

దేవాయతనపర్యన్తే దేవారామే చ కు(త్రచిత్, 

సముత్సృజన్తి యే మూఢాః పురీషం మూ(త్రమేవ వా 

తేషాం శిశ్నం సవృషణం హన్యతే లోహముద్గరైః. 

సూచీభీర్నేత్రపర్యన్రై రగ్నివర్ణైస్సకం టకై: 

ఆర్యోప్యన్తే గుదే తేషాం యావన్య్మూర్ణ్ని వినిర్గతైః. 

తతః క్షారేణ మహతా తా(మేణ (త్రపుణా పునః 

ద్రుతేనాఒ పూర్యతే గాఢం గుదం శిశ్నిం చ దేహినామ్. 

మనస్సర్వే(న్రియాణాం చ యస్మాదుక్తం (ప్రవర్తనమ్ 

తస్మాదింద్రియదుఃఖేన జాయతే తత్పుదుఃఖితమ్. 

అన్న పానమదత్తం మైర్మూడైర్నా 2ప్యనుమోదితమ్ 

ధనే సత్యపి యే దానంన చ యచ్చన్తి తృష్టయా. 

అతిథిం చా ఇవమన్యన్నే కాల ప్రాప్తం గృహాశ్రమే 
తేజోహీనా రణే బద్దా హస్తపాదా ఇవధారితాః: 

విస్తారితా 2౦గాళ్ళుష్యన్తి తిస్టన్య్యబ్దశతం నరాః 

హస్తపాదలలాటేషు కీలితా లోహశంకుభిః. 

నిత్యం చ వికృతం వ(క్రం కీలకద్వయఘాటితమ్ 

కృమిభిః ప్రాణిభిశ్ళోగైర్దోహతుండైశ్చ వాయసైః. 
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468 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్లవే 

ఉపద్రవైర్బహువిధైర్యుఖమన్రః ప్రపీడ్యతే 

బిహ్వా తతః (ప్రభిన్నా చ గాఢం శృంఖలయా పునః. 

తిష్టన్తి లంబమానాశ్చ లోహాకారాస్సువర్తులాః 

తతః స్వమాంసముత్కృష్య తిలమా(త(ప్రమాణతణః. 

ఖాదితుం దీయతే తేషాం సూచ్యగ్రేణ చ శోణితమ్ 

యథా నిర్మాంసతాం (ప్రాప్తాః కాలేన బహుధా పునః. 

తతః క్షారేణ దీస్తేన తచ్చరీరం 'ప్రలిష్యతే 

భిద్యంతే వర్ష ధారాభిళ్ళుష్యంతే వాయునా పునః. 

పునస్రైలేన సిచ్యన్తే సుతప్తేన సమన్తతః 

ఇతి చిత్రవిధైర్దారైర్మథ్యమానాస్వ్వకర (జః 

మియన్ర్తే నైవ పాపిష్టా యావత్సాపస్య సంక్షయః 

తస్మాత్సాపం న కుర్వీత చంచలే జీవితే సతి. 

ఏవం కిష్టా విశిష్టాశ్ళ సావశేషీణ కర్మణా 

తతః క్షితిం సమాసాద్య జాయన్తే దేహినః పునః. 

స్థావరా వివిధాః (క్రూరా సృృణ గుల్మాదిభేదతః 

తత్రా ఇనుభూయ దుఃఖాని జాయన్సే కీటయోనిషు. 

నిష్కా(న్రాః కీటయోనిభ్యో జాయన్తే పక్షిణః క్రమాత్ 
సంక్షిష్టాః పక్షిభావేన భవన్తి మృగజాతిషు. 

మార్గం దుఃఖమతి(క్రమ్య జాయన్తే పశుయోనిషు 

'క్రమాద్తోయోనిమాసాద్య జాయన్తే మానుషే పునః. 

వ్యుత్కమేణా 2పి మానుష్యం ప్రాప్యతే పుణ్యగౌరవాత్ 

తతో మనుష్యతాం ప్రాప్య తత్తత్సాపా ఇనుసారతః. 
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ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

సంయుతాః పాపచిహ్మాశ్ళ వర్తన్తే ప్రాణినస్తతః 

దేవా ఒభిగమునమ్. 

స్నాతో ధృతోర్ష్వపుండ్రశ్ళ ప్రయతశ్ళాన్తమానస
ః. 

అవ్య(గ్రశ్చా ఒన్యకార్యేషు గృహీత్వా శక్తితస్ప్వయమ్ 

ఫలాదీన్యుపహారాణి గంధాన్ సుమసస్తథా. 

హిరణ్యం హరిముద్దిశ్య యేన సర్వాః కృతా ఇమే 

ఉపహారాదిభిస్పమ్యగభి గచ్చేజ్ఞగద్గురుమ్. 

షతైః పుస్తైః ఫలైర్వా 2పి యథాశక్తి స
మర్సితైః 

అయత్నసులభేనా 2పి తోయేనా 2సి స తుష్యతి. 

పాదచార్యేవ గచ్చేత్తు దేవాలయమత(న్టితః 

అశక్తో 2ప్యథ వా శక్త ఆఢ్యో వా దుర్విధో 2థ వా. 

అధిరాజ్యే జగద్దాతురధికారీ సమస్స
్మతః 

న హి సంహరతే జ్యోత్నాం చ(న్షశ్చండాలవేశ్మని. 

న వా సౌధేషు సమ్రాజాం సుధాధారాః ప్రవర్షతి 

భోగాయతనమేతే షామేకాకారం కలేవరమ్ 

అనుగ్భహ్లోతి వై దాతా తస్య నోచ్చా ఒనుచ్చొ విధిః 

విష్ణుపారమ్యమ్. 

దేవతేహ పరంజ్యోతిరేక 'ఏవ పరః పుమాన్... 

స ఏవ బహుధా లోకే మాయయా భిద్యతే స్త్వయా 

విష్ట్వాఖ్యస్స స్వయం మాయాం ప్రకృతిం వ్యజ్య స ద్విధా. 

స్థితస్రిధా చ సత్త్యాదిగుణభేదాత్ర
తీయతే 

డ్ 

విష్ణుబ్రహ్మశివా ఖో సౌ స్థిత్యుత్పత్యనకృత్సటైలోః 
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గ 

విష్వాద్యా మూర్తయస్తస్య ధర శజ్ఞానాది భదత: 

చత(స్ర ఏవ విజ్ఞేయా వేదవర్ష యుగా 2ఒశయా:. ౧౫౨ 

విష్ణుళ్ళ పురుషస్సత్యో హ్యచ్యుతళ్చా 2నిరుద్దకః 

పంచధోపనిషద్భేదాన్మహాభూ తత్త్వ మాగతః. ౧౫౩ 

మనశ్రోత్రాదిభిష్షడిరంగైళ్చ హృదయాదిభిః 

షడక్షరాత్మకో నిత్యమృషిభిళ్చైష భిద్యతే. ౧౫౪ 

సప్తవ్యాహృతిభిర్జో కైశ్చన్హోభిః (కతుభిస్తథా 

సప్తధా భిద్యమానో 2సౌ విజ్ఞాతవ్యో విచక్షణైః. ౧౫౫ 

అష్ట(ప్రకృతిభిశ్సా 2.సావష్టమూర్తిభిరేవ చ 
అష్టాక్షరమయో నిత్యమష్టధా చైష భిద్యతే, ౧౫౬ 

నారాయణో నృసింహశ్ళ వరాహావామనస్తథా . . 

రామ(బ్రహ్మే(న్టసూర్యాశ్చ చ్రన్దస్తెర్షవధా స్థితః. ౧౫౭ 

ఇ(న్లో 2గ్నిశ యమశ్షైవ నిర్బుతిర్వరుణస్తథా. 

వాయుస్పోమస్తథేశానో (బ్రహ్మా 2నన్తశ్చ తే దశ ౧౫౮ 

ఏకాదశేన్టియైర్భిన్నస్తథా ద్వాదశమాసపైః 

స త్రయోదశథా చైవ విశ్వేదేవాదిభిః స్థితః, ౧౫౯ 

స చతుర్షశధా భిన్నో మనుభిశ్చాన్షుషాదిభి: 

తిథిభి; పంచదశధా భిన్నో జ్ఞేయస్స వె ప్రభుః. ౧౬౦ 

స్వరైషోడశధా భిన్నో దిక్కోణా 2_వాన్రరైస్తథా 

మూర్త్యన్తరైళ్ళి విజ్ఞేయో బహుధా తస్య ఎస్తరః. ౧౬౧ 

ఏకద్విత్రిచతుఃపంచషడాద్యా విశ్వతో ముఖాః. 

ముఖభేదాస్సమాఖ్యాతాస్తస్య విశ్యాత శనో హరేః ౧౬౨ 



ప్రకీర్ణ్లా 2. ధికారః 

ద్వాదయో విశ్వతః పాణేర్భుజభేదైస్తథా స్మృతాః 

వివిధాభరణా దీర్జా వివిధా ఇయుధధారిణః. 

మూర్గానశ్రైవ తస్యోక్తా లసన్ముకుటకుండలాః. 
ణి వం 

హైమోర్లపుం(డ్రలావణ్య(ప్రభవా వ(క్రకుంతలాః 

'స్మరారుణాధరాస్సామ్యాః ప్రసాదామృతవర్షిణ: 

సహస్రం పౌరుషే సూక్తే పాదాశ్చాక్షీణ్యనేకశః. 

హిరణ్యగర్భో 2నేకాత్మా విమలశ్చ్యామ ఏవ.చ 

నీల; పీతస్తథా రక్తో నానావర్షః ప్రకీర్తితః 

చన్దసూర్యౌ స్మృతౌ తస్య నయనే వామదక్షిణే 

(బ్రహ్మాణమాహుర్మూర్దానం కేశాంశ్చా 2స్య వనస్పతీన్. 

ఆస్యం వేదాశ్ళ యే ఇనన్హా తోయం రుధిరమేవ చ 

ఉపజిహ్యా తు తస్యోక్తముప(శ్రుతిశతం తథా. 

భ్రువోర్మధ్యే తథా రుద్రం భృగుం మనసి సంస్థితమ్. 

రుద్రా ఏకాదశ జ్ఞే యాస్తస్య కంఠం సమాశ్రితాః. 

నక్షత్రగ్రహతారాశ్చ దన్హాస్సుర్మరుతో 2పి చ 

ధర్మా 2ధర్మౌ తథోర్ద్యాధరోష్టా తు పరికీర్తితౌ. 

ఇ(న్రాగ్నీ తాలుకే తస్య జిహ్వా చైవ సరస్వతీ. 

దిశశ్చ విదిశశైవ (శ్రోత్రయోరస్య సంస్కృతాః. 

వాయుః (ప్రాణేషు విజ్ఞేయస్పాధ్యాశ్సా 2ఒ౦గులయః స ఖ్రతౌః 

బుషయో రోమకూపేషు సాగరా వస్తిగోచరాః. 

నద్యశ్ళ వసుధా చా 2-స్య నాగాళ్ళ నలకే స్థితాః 

జానుస్థావశినౌ దేవా పర్వతాశ్చోరుసంస్థితా:. 
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గుహ్యో 2స్య గుహ్యకా జ్ఞేయా వసవశ్సొరసి స్థితాః 

నఖా ఇగ్రేషు చ విజ్ఞేయా దివ్యా ఓషధయస్తథా 

నాసికాయాః పుటౌ జ్ఞేయావయనే దక్షిణోత్తరే 

బుతవో బాహుమూలే తు మాసాః కరతలేషు చ. 

లలాటాగగ్రే తథా సిద్దా భ్రువోర్మేఘాస్సవిద్యుత:. 

యక్షకిన్నరగన్దర్యా దైతేయా దానవాస్తథా 

రాక్షసాశ్చారణాశ్వా 2స్య జఠరం సముపా(శ్రితా: 

పితరః ప్రేతకూళశ్మాండ వేతాలప్రమథాస్తథా. 

పాతాలగోచరాశ్స్య్వా స్య పాదయుగ్మం సమాశ్రితాః 

పార్యయోస్తస్య విజ్ఞేయాః (క్రియా వేదైరభిష్టుతాః. 

అగ్నిహోత్రాదికర్మాణి వర్ణాశ్రమహితాని చ 

స్వాహాస్వధావషట్కారాస్ప్సర్వే ఇస్య హృదయే శ్రితాః. 

నామ్నాం శతం సహస్రం వా తథానన్తం పఠన్తి యత్ 

అనన్తా ఒనన్తరూపస్య యథాయోగం సమన్వితమ్. 

మూర్తయళ్ళొ 2స్య సర్వాస్తాస్సం ఖ్యాతీతాః ప్రకీర్తితాః 

దేవాదీనాం చ సర్వేషాం మూర్తయస్తత్ర సండ్రితాః. 

తస్మాదనన్తస్పం(ప్రోక్తు పుంసూక్తే తదుదీరితమ్ 

“సహ'స్రశీర్షా పురుషస్సహస్రాక్షస్సహ(స్రపాత్'. 

బ్రాహ్మణా ముఖతో యస్య క్షత్రియా యస్య బాహుతః 
ఊరుతో యస్య వై జాతా వైశ్యాశ్సేతి నరా భువి. 

చంద్రమా మనసో జాతళ్ళక్షుషోరి |హిరస్తథా 
ముఖాదింద్రస్తథాగ్నిశ్ళ ప్రాణాద్వాయురజాయత. 
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నాభ్యా యస్యాన్తరిక్షం చ శిరసో ద్యౌరజాయత 

పద్భ్యాం భూమిర్దిశశ్రొత్రాద్యస్య దేవస్య సంబభౌ. 

తమీదృశం మహావిష్ణుమ(ప్రమేయమనామయము. 

తత్రసాదాదృతే జ్ఞాతుం వక్తుం వా నైవ శక్యతే 

సర్వదేవమయో విష్ణుః సర్వే దేవాస్తదాత్మకాః. 

అశేషం వాజ్మయం చేదం లోకాలోకం చరాచరమ్ 

వైష్ణవ్యా వ్యాప్యతే శక్త్యా వాయునేవ దిశో 2న్తరమ్ 

సర్వే విష్ణుమయాదేవాస్సర్య్వశా[స్రేషు కీర్తితాః. 

ఆధారాధేయభావేన ద్వేధా స వ్యాప్య తిష్టతి. 

సర్వభూతహితాయైవ నిష్కలస్సకల: స్థితః, 

నిష్కలస్పకలశ్షైవం జ్ఞేయో విష్ణుస్సనాతనః, 

సర్వతః పాణిపాదం తత్పర్వతో 2 క్షిశిరోముఖమ్. 

సర్వత(శుతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిస్టతి 

సర్వేన్షియగుణాభాసం సర్వేనియవివర్ణితమ్. 

అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోకృ చ 

అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తమివ చ స్థితమ్ 

భూతభర్భచ తద్ జ్ఞేయం (గ్రసిష్ణు (ప్రభవిష్ణు చ 

జో గతిషామసి తజ్బ్యాతిస్తమసః పరముచ్యతే. 
par) 

జ్ఞానం జ్జేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య విష్థితమ్. 

తచ్చా 2ద్యో జగతామీశః పరేశః పరమేశ్వరః. 

పరా 2-వరస్వరూపేణ విష్ణుస్సర్వహ్నది స్థితః. 

స్టూలసూక్ష్మపరత్వేన (త్రిధా చ భగవాన్ స్థితః. 
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ప్రభవిష్ణుర్మహావిష్ణుస్సదావిష్ణుః: సృతళశ్ళ్చ సః 

ఆత్మా స హ్యాన్తరాత్మా చ పరమాత్మా చ సంస ఎక ౧౯౬ 

వైరాజం లైంగికం చైవ బహిరన్తశ్చ సర్వశః. 

శబ్దాదిశ్చిన్న్మయం రూపం జా([గ్రత్స్వప్పసుషుప్తిగమ్. ౧౯౭ 

మన్రా 2నుస్యారనాదేషు త్రయమన్వేష యేద్బుధః 

వేదే చ భగవచ్చాగ్రే సాంఖ్యే యోగే తథైవ చ. ౧౯౮ 

ధర్మశాస్తే పురాణే చ మునిభిర్దేవమానుషైః 
పఠ్యతే నిఖీలైర్నిత్యం విశ్వం విష్ణుమయం జగత్. ౧౯౯ 

యచ్చ భూతం భవిష్యచ్చ వర్తమానం తు కిం చన 

ఇ(న్టియాణీన్టియార్థాశ్స భూతాన్తః కరణాని చ. ౨౦౦ 

అవ్యక్తం (త్రిగుణా మాయా విద్యా ధర్మాదయస్తథా. 

నియతిశ్చ కలా కాలః సర్వమన్యచ్చ తన్మయమ్. ౨౦౧ 

విష్ణురేవ పరో దేవస్సర్య భూతేష్పువస్థితః 

సర్వభూతాని చైవా2సౌ న తదస్తీహ యన్న సః. ౨౦౨ 

దేవా 2సురాదయో మర్త్యాః పశవశ్చ సరీసృపాః 

తరువల్లీ తృణౌషధ్యో మహా 21భ్రా 2శనివిద్యుతః. ౨౦౩ 

శైలా 2బ్రిసరిదారామనగరాణి సరాంసి చ 

లో కాశ్ళా 2_నన్తకాలో 2గ్నీపైతా 2౨ వాసోరగాలయా: ౨౦౪ 

సప్త భూరాదయో బ్రాహ్మశైవవైష్టవసంబ్దితా: 

సర్వే చ విష్ణునైకేన వ్యాప్తాస్సర్వాత్మనా 2ఒత్మనా. ౨౦౫ 

వరాహో భార్గవస్సింహో రామ(్రీధరవామనాః 

అశ్వికృష్ణా చ దిక్షేషాం లోకైరండం సహా 2ఖిలమ్ ౨౦౬ 



ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

యచ్చా ఇనుక్తమశేషేణ విష్ణోరేతా విభూతయః. 
విశ్చవ్యాపితయైవైష విష్ణుర్వద్దెరుదీరితైః. 

పురుసంజ్ఞే శరీరే 2సి న్ శయనాత్తురుషు స్మతః. 

సత్యశ్చా 2బాధితార్థత్యాన్నిత్యత్వాత్స ప్రకీర్తితః. 

అచ్యుతో 2చ్యవనాదేవ స హరిః సముదీరితః 

అనిరుద్దస్తథా (ప్రోక్తస్సర్వస్మాదనిరోధనాత్. 

వసనాత్సర్వభూతేషు వాసుదేవత్వమీయివాన్ 

ఆదిమూర్తేస్సమాకృష్ణు సృృతస్సంకర్షణః ప్రభుః. 

ప్రద్యుమ్నో ద్యుమ్న పృష్టత్యాత్రిధామా దామభి'స్తిభిః. 

వైకుంఠామలవర్లత్వాద్దైకుంఠశ్సా ఒఇయముచ్యతే. - - 

లీయేతే ప్రలయే త్వస్మిన్ కేశావిత్యేష కేశవః 

నరనారీ'ప్రకరృత్యాన్నరాణాం చాయనాదయమ్. 

నారాయణో నరోద్ధానామయనత్యాదపాం చస; 
(ఈశ) 

మాధవో మధుషూత్సత్త్యా ధవత్వాద్వా (శ్రియః స్మృతః. 

గాం విందతీతి గోవిందో గావో విందన్తి యం తథా 

అసురం మధునామానం హస్తీతి మధుసూదనః. 

త్రిభిః స్వైర్విక్రమైర్వ్యాప్తో జగదేష త్రివిక్రమ: 

వామనో (హస్వతాయోగా(ట్రేధరో వహనాచ్రియః. 

హృషీకస్యేన్లియస్యేశో హృషీకేశ ఉదీరితః 

పద్మం నాభేరభూద్యస్య పద్మనాభస్తతస్స్మృతః. 

ఉదరాలమ్సి దామాస్వ్యేత్యుక్తో దామోదరో హరిః. 

ఉత్తమ: పురుషోయస్మాదుక్తస్స పురుషోత్తమః. 
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విలోమే(న్దియగమ్యత్వాత్రోచ్యతే స త్వదోక్షజః 
అర్హమర్హం నరస్ప్సింహో నరసింహ ఉదాహృతః. 

జనార్దనస్స పాపిష్టాన్ జనానర్హయతీతి సః 

ఇ(న్దస్యా 2వరజో భూత ఉపేన్టః ప్రోచ్యతే హరిః. 

హరణాత్సర్వపాపానాం హరిర్నాయణః స్మృతః 

కర్షణాత్సాపరాశీనాం కృష్ణస్సర్వాత్మకో హరిః 

రుద్రో రోదయతే తస్మాత్ బ్రహ్మా బృంహణకర్మణా 

ఇ న్దశ్ళ పరమై శ్వర్వాద్వహనాద్వహ్నిరుచ్యతే, 
యమస్సంయమనాత్సుంసాం వరణాద్వరుణ స్తథా 

వాయుర్వానాత్సవాత్సోమ ఈశళ్ళేష్టే జనేషు యః. 

ఆదిత్యో 2దితిపుత్రత్వాచ్చంద్రశ్చందయతే యతః 

ఇత్యేవం గుణవృత్యోహైః శబ్దెరేకో 2_ప్యనేకథా. 

(శ్రుతిభిః (ప్రోచ $తే బ్రహ్మ విష్ట్యాఖ్యం జాతు నేతరత్ 
తస్యేశ్యరస్య చైశ్యర్యాత్సర్యమే తత్ర వర్తతే. 

సేశ్యరం హి జగత్సర్వం భవేన్నానీశ్యరం క్వచిత్ 

తన్మయత్వేనగోవిందే న్యస్తసర్వభరా నరాః. 

తద్యాజినో మహాభాగాస్తరన్తి భవవారిధిమ్ 

తం (పసాదయితుం యత్న: కార్యస్సరాత్మనా నరైః. 

భక్తినమస్సదా గచ్చేత్సర్యో 2పి జగతః పతిమ్ 
తద్దేవస్య ప్రియం భూయాద్యతస్సమ్మాననం తు తత్, 

తస్య సన్నిహితో దేవో యస్య చిత్తే జనార్దనః. 

దానేన తపసా నాన్రైస్తుస్య తుష్టో భవేదరిః. 
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ఆరుహ్య శకటం గచ్చేద్యో విష్టోర్మన్దిరం నరః, 

నారీ వా బాలకో వా2థ వృద్ద ఆతుర ఏవ వా. 

తస్య పుణ్యఫలం నాస్తి ప్రెత్య యుగ్యశ్చ జాయతే 

యే వాహయన్తి తాన్మర్యాన్నరా వా ప్రాణినళ్ళ యే. 

తే యాస్యన్తి పదం విష్ణోర్యస్మాత్సాదచరాస్తు తే 

యే వాహయన్తి జంతూంస్తాం స్తే ఇపిమూఢాః పతన్తి వై. 

యస్తోదయతి తానేవ గమనే మూఢచేతనః ' 

స యామిర్యాతనాః (ప్రాప్య తోద్యతే యమకింకరై:. 

పునః పశుత్వమాపన్నస్తోద్యతే పశుభిర్నరై: 

యో వా భృతకదానేన వాహనేన తు మానవః. 

వాహయత్యథ వోహేత సో2పి యాస్యతి దుర్గతిమ్ 

అపారే దుర్గసంసారే కర్మబద్దే విశేషతః. 

సయం కఠ్మ సముత్సజ్య పతన్తి నరకే 2శుచౌ స్ప శ్ర సల్మ 
తతః పశుత్వమాపన్నాళ్చిరం తిష్టన్తి భూతలే. 

పాదుకామధిరుహ్యా 2పి యో దేవాలయమా(వ్రబేత్ 

స పశుర్ణాయతే (ప్రేత్య రోగీ చేహ(ప్రజాయతే, 

పాదుకాం వాహనం చా2పి యో 2దిస్టిత్య విమూఢధిః 

ప్రణామం హరయే కుర్యాత్త స్య దూరతరో హరిః. 

దేవదర్శనముద్దిశ్య నై వేదంవిధ ఆమవ్రజేత్ 

అయత్నాద్గమనే జాతే ఇప్యవరుహ్య చ వాహనాత్. 

పాదుకాొది విముచ్యైవ సముపస్పృశ్యవారిణా 

ప్రవిశేత్తయతో భూత్యా (ప్రాకారం ప్రథమం పునః, 
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న విశేద్దామ దేవస్య యావతా వాహనాదిభి; 

తాదృశం పురుషం దృష్ట్వా య థాశక్ష్యవబోధయేత్. ౨౪౦ 

ఆద్యస్వేషో 2పచారస్వ్యాద్యత్నహార్యో భవేత్తతః. 

శ్మశానమధ్యే గత్వాతు యో గచ్చేద్దేవతాగృహమ్. ౨౪౧ 

సప్రజన్మకృతాత్తుణ్యాత్తత్క్షణాన్ముచ్యతే నరః 

సార్గాలీం యోనిమాశ్రిత్య వసేజ్ఞన్మత్రయం తతః ౨౪౨ 

దరి(ద్రాన్నైవ మూర్చాశ్చ భవిష్యన్తి త్రిజన్మకమ్ 
అన్యదేవగృహంగత్వాహ్యస్నాత్వాయో (వ్రజేదహమ్. ౨౪౩ 

దేవదేవస్య మోహాత్తు తస్య పాపం మహద్భవేత్ 

గృహాద్భృహం తథా గత్వా భిక్షార్టీ క్షుధితస్యయమ్. ౨౪౪ 

భిక్షామలబ్బా కుత్రా 2పి దరిద్రో జాయతో నరః 

చత్యారి చైవ జన్మాని తేషామన్తే చ యో బుధః ౨౪౫ 

చండాలయోని మాప్పోతి జన్మాని దశ పంచ చ 

అ(త్ర చోదాహర న్తిమం విశేషం కాశ్యపాదయ:. ౨౪౬ 

సర్వదేవమయో విష్ణుస్పర్వవేదమయో హరిః 

తస్యా 2తిరిక్తం నో కించిద్విశేషస్తత్ర వక్ష్యతే. ౨౪౭ 

సర్వ 2ప్యథికృతా లోకే తత్తత్కర్మా 2నురూపతః 

ఆ(బ్రహ్మస్తంబపర్యన్తం జగదన్తరూవస్థితాః. ౨౪౮ 

తస్మాదేవ జగత్సర్వం సర్గకాలే ప్రజాయతే 

తస్మిన్నేవ పునస్తచ్చ ప్రలయే సంప్రలీయతే. ౨౪౯ 

యః పరః ప్రకృతేః (ప్రోక్తః పురాణః పురుషో 2వ్యయః 

స ఏవ సర్వభూతాత్మా నర ఇత్యభిదీయతే. ౨౫౦ 
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నరాజ్ఞాతాని తత్తాని నారాణీతి ప్రచక్షతే 

తాన్యేవ చాఇఒయనం యస్య స తు నారాయణః స ఎత 

నారాయణః పరం (బ్రహ్మ తత్త్వం నారాయణః పరః 

విష్టాదిభిస్తథా కేచిద్వాసుదేవా దిభిః పరే. 

సంజ్ఞాభేదైర్మహాత్మానస్పదై వారాధయన్తితమ్ 

సర్వత్ర పరిపూర్ణస్య సర్వధా సర్వవస్తుషు. 

న జాతు లభ్యతే కించిద్యేనా వ్యాప్తం తు కిం చన 

తస్మాత్తస్మిన్ సమారోప్య సర్వం దేవేశ్వరేశ్వరే. 

ఉపాసనం భవేద్యత్తు తద్భవేదుచితం బుథైః 

అన్యత్ర తం సమారోప్య యది చోపాసనం భవేత్. 

తద్భవేదన్యదేవార్సా తస్మాత్సరిమితం ఫలమ్ 

యే 2స్యన్యదేవతాభక్తా యజన్తే (శద్దయా ఒన్వితాః. 

యజంతే తే 2పి దేవేశం తమేవా 2విధి పూర్వకమ్ 

అన్యే తే బ్రహ్మరుద్రేంద్రాస్తదాద్యా దేవతాస్స్యృతాః. 

వైప్లవా అవతారాళ్ళ యేతు శా[స్తోదితాః పురా 

పరమార్థే న భిద్యన్తే నా ఇన్యత్వం స్యాత్పరస్పరమ్. 

వివ్వాలయాదథైకసా శ్రదన్యవివ్వాలయస్య తు 

తత్ స్టానాం దైవతానాం వా నాన్యత్వం జాతు సంభవేత్, 

అథ శాస్త్రవిధిర్భిన్నో యత్ర వా ఇప్యుపలభ్యతే 

తత్రా ఇన్యత్వం విజానీయాన్న చేచ్చాస్త్రసంకరమ్. 

హరిం దేవం 'తు సంసేవ్య వాహనస్థం ద్విజోత్తమః 

యదన్యం శృవతే వీథ్యాం తత్కాలే వాహనస్థితమ్. 
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480 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

సో2పి పాపమవాప్పోతి విష్ణుధ్యానేన శుద్ద్యతి 

దేవేశస్యోత్సవో యత్ర (గ్రామే వా నగరే 2పి వా. 

పర్వతా 2(గ్రే మహానద్యాస్తీరే దుర్గా ఇటవీషు వా 
తత్ర గచ్చేన్నరో భక్త్యా సేవేతోత్సవమాదరాత్, 

సహ పుతైస్సహా ఇమాత్యైస్సర్వః పరిజనైర్వుతః 

వైష్ణవం (క్రతుదేశన్తు గత్వా సేవేత మానవః. 

యథా 2ర్హ ముపయుంజీత స్వశక్తిం తత్రియాసు చ 
(శుత్వా దేవోత్సవారంభం పంగూభావేన యో నరః. 

తిష్టిత్స జన్మసాహ(స్రం పంగురేవ భవిష్యతి 

తద్భవేద్విఫలం జన్మ భూభారస్తస్య జీవితమ్. 

దేవేశస్యోత్సవే సమ్యగ్వర్తమానే మహాఫలే 

యో 2న్య(త్ర వ్యాపృతస్తత్ర న గచ్చేద్దుర్మనా నరః. 

న తస్య నిష్కృతి: ప్రోక్తా స పాపీ నరకం ప్రజేత్ 

అనాహూతో ఇ ధ్వరం గచ్చేత్తథా గురుకులం (వ్రజేత్. 

యో ఇధ్వరం గన్తుకామో ఇత్ర ప్రతీక్షేతార్హణాదికమ్ 

తస్య పూర్వా ఇర్టితం పుణ్యం తత్క్షణాదేవ నశ్యతి. 

దేవోత్సవం తు యో మర్త్యో యతమానం తు సేవితుమ్ 

వారయేద్యేన కేనా 2పి హేతునా స తు దుర్మతిః. 

అఫలస్సఫలో వా ఇసి పతత్యేవ న సంశయః 

విష్ణుపంచదినే వా2పి పుణ్యాహప్వి తరేష్వపి. 

ఉపోషితస్తు (శ్రుత్వైవ దేవేశస్యోత్సవం హఠాత్ 

తత్క్షణాద్యో న గచ్చేత్తు తస్య పాపం మహద్భవేత్ 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికార; 

ఖట్యామాస్తాయ య్యేతే వర్తమానే తదుత్సవే 

ఆసీనస్థ్రిత ఏవా జత్ర స యామీర్యాతనా (వ్రజేత్. 

దేవేశా ఒభిముఖం గత్యా న కుర్యాద్యో నమ(స్కియామ్ 

స పాపిష్టతరో లోకే నిషృతిర్నాస్య విద్యతే. 

ఉత్రమిష్యన్హి యత్రాణాః ప్రాణదే సముపస్టితే 

ప్రత్యుద్ధానాభివాదాభ్యాం పునస్తాన్ ప్రతిపాదయేత్. 

సర్వేషాం ప్రాణభూతో 2సౌ భగవాన్ హరిరవ్యయః 

ప్రాణినళ్ళేతనాస్సర్వే ప్రాణ్యేకః 'ప్రాణదో ౬పరః 

అన్యథా చేన్మహాదోషు సంక్షుభ్యన్తే చ మానవాః 

ఐకహస్త ప్రణామెన యత్సాపం న తదన్యతః 

హస్తా ద్యౌ నిర్మితౌ ధాత్రా కిం తేన సుకృతం భవేత్ 

ప్రాంజలికృత్య హస్తా తు యాచేత మధుసూదనమ్. 

అ ఏ జి య ఏకేనైవ హస్తేన ప్రణమేన్మన్దధీర్హరిమ్ 
తస్య హస్తో భవేదేకః పశ్చాజ్ఞన్మశతైరపి. 

ఇహ వై జాయతే పంగూ రోగీ వైవన సంశయః 

కిమిదం బహులైశ్సి తైః కరణైర్లేహకల్సనమ్. 

యద్యేకైకం న చేత్తస్య కైంకర్యాయోపయుజ్యతే 

కిం స్వాధీనేన హస్తేన స్వాధీనం కర్మ సేవితుమ్. 

అశక్నువానాస్సాతం('త్రహతాః పాపహతా హతాః 

ఏకహస్తప్రణామస్తు పరిహార్యో విశేషతః 

ప్రణతం చైకహస్తేన యస్తు ప్రత్యభివాదయేత్. 

తావుభౌ నరకం యాతస్తయోర్యస్మాత్సమాగమ: 
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దేవతాస్తాదృశం మూఢం శపన్తి చ విశంకితాః 

పురస్తాద్యస్తు దేవస్య కుర్యాదాత శప్రదక్షిణమ్. ౨రాఅ 

ఆత్మనా స భవేత్సాపస్స ద్రుహ్యదాత్మనే బుధః 

పురస్తాద్దేవబింబే తు దివ్యమంగలవి[గ్రహె. ౨౮౫ా 

వర్తమానే త్వనాదృత్య న హ్యన్యస్య ప్రదక్షిణమ్ 

యత్ర మానసికార్సా స్యాత్తచ్చ మానసికం భవేత్. ౨౮౬ 

అన్తర్యామీ య ఏవా2స్తై హృదయే నిష్కలో హరిః 

స ఏవ సకలో భూత్వా బింబే యత్సన్నిధాపితః ౨౮౭ 

తస్మాత్సకళపూజాయాం నైవ కుర్యాద్వ్యతి[క్రమమ్ 

న కదాపి భవేత్రాజ్ఞ ఉచ్చిష్టస్ప్వేషు కర్మసు. ౨౮౮ 

విణ్మూత్రం పథి కృత్యా తు శౌచం యావన్న చాచరేత్ 

ఉచ్చిష్టస్తావదేవ స్యాదనర్హస్సర్వకర్మసు. ౨౮౯ 

నఖరోమాణి యశ్షైవ కేశా ఇస్టీని తథైవ చ 
క్షిపెత్తు దేవతాగారే స భవేద్ర్రహ్మహా నరః. ౨౯౦ 

మాక్షికీం యోనిమాథశ్రిత్య జాయతే మియతే పునః 
సప్త జన్మాని తత్రైవ (వ్రజేన్నరకమన్తతః ౨౯౮ 

తాంబూలం చర్వితం యస్తు (ప్రక్షిపేద్దే వమన్తిరే 

స యాతి నరకం ఘోరం యావదాభూతసంప్లవమ్ ౨౯౨౨ 

తతో ముక్తో మహాపాపీ శునకో 2పరజన్నని 
సంస్థితస్తీణి జన్మాని వసత్యేవ న సంశయః ౨౯౩ 

నిష్టవనకరో యస్తు మన్దిరే మధువిద్విషః 



ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

కృమిభక్ష్యే పతేద్దోరే నరకే పాపకృన్నరః 

శేషా శతకతరుర్భూత్వా జాయతే జన్మపంచకమ్ 

మూ(త్రయేన్మందిరే యస్తు కేశవస్య విమూఢధీః 

స మూ(త్రగర్తనరకే పతత్యేవ హ్యవాక్సిరాః 

తస్మాన్ముక్తస్తు రక్తాదినింబకద్రుమవమాస్థితః 

జనిష్యతి న సన్దేహస్సప్తజన్మసు సౌకరీమ్ 

పురీషం వా2త్ర కుర్వీత యో నరో భగవధ్గహే. 

స యాతి నరకాన్ ఘోరాన్ పర్యాయేణైకవింశతిమ్ 

తతో ముక్తస్తు పాపాత్మా విష్ణాయాం జాయతే కృమిః 

సమీపే మన్దిరస్యా 2పి సకృన్నూత్రం కరోతి యః 

స తిష్టేద్రౌరవే ఘోరే వర్షాణామయుతం శతమ్. 

తతో 2పి మనుజో ముక్తో (గ్రామసూకరజాతితామ్ 

[గ్రామే జన్మశతం ప్రాప్య విష్టాభూసూకర స్తథా. 

యస్తు రేతోవిసర్గం చ కృత్వా కామాదకామత; 

అస్నాతో దేవతాగారమియాత్సద్యస్స నశ్యతి. 

యో యత్ర దేవతాగేహే దన్తధావనమాచరేత్ 

తథా నిర్తేఖయేజ్జిహ్యాం స పాపీ నశ్యతి (ధ్రువమ్ 

తైలేనా ఒభ్యక్తసర్యాంగః కషాయోద్వర్తితస్తథా 

యో నరః ప్రవిశేగ్గేహం దేవస్య పరమాత్మన; 

స యాతి గృహగోధాత్వం: నవజన్మాని పంచ చ 

అనుగమ్య యథా (పేతం యాతి దేవాలయం తు యః 

ఆరాధితుమథేచ్చెద్వా స గచ్చేన్నరకాయుతమ్ 
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బలిభుగ్యోనితాం యాతి జన్మాని సుబహూని వై. 

భరణం తు తథా కృత్వా మృతకస్య విశేషతః 

మందిరం న (ప్రవేష్టవ్యం (ప్రవిష్టస్తు ప్రణశ్యతి. 

చాండాలిం యోనిమా(శ్రిత్య జన్మకృన్నవ పంచ చ 

భవిష్యతి తథా భూయః పృథక్ (క్రూరో 2థ నిష్టురః 

భుక్వా (శ్రాద్దం పరగృహ యాయారద్విష్ణుగృహన్తు యః 

అర్భయేద్యా విశేషేణ చటకో జాయతే ఖల; 

తత్ర జన్మశతం (ప్రాప్య తతో గోధావపుర్గతః 

ఛాయామా(క్రమ్య యో మోహాద్యాతి విష్ణోస్తు మందిరమ్. 

ప్రదక్షిణమకుర్వన్యా యస్తిష్టిన్మతిపూర్వకమ్ 

సో 2ప్యుచ్చిష్టో భవేన్మూఢస్తస్య పాపఫలం త్విదమ్. 

త్రిష్ట్రేత్స కాననే శూన్యే కంటకైర్బహుభిర్భుతః 

ఫలపుష్పాదిహీనశ్చ శ్మశానే ? శూన్యవృక్షతామ్ 

యజ్ఞసూ(త్రమథఃకృత్య కర్లీ కృత్వా విశేషతః 

అపసవ్యం చ ధృత్రైవ ధృత్వా చైవ నివీతవత్. 

న గచ్చేద్దేవతాగారం న వా ముక్తశిఖో నరః 

అకచ్చః పుచ్చకచ్చశ్చ నగ్నః కౌపీనమాత్రధ్నక్ 

రిక్తహస్తళ్ళూన్యఫాలస్త్యక్తసంవ్యాన ఏవ చ 

ఖాదన్నపి చ తాంబూలముపహారాది భక్షయన్. 

దేవాలయం విశేన్నైవ తస్య పాపం మహద్భవేత్ 

దురాచారో హి పురుషో నేహాయుర్విన్హతే మహత్. 

త్రస్యన్తి చా 2స్య భూతాని తథా పరిభవన్తి చ 
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ప్రకీర్ణా = ధికారః 

తస్మాదాచారవానేవ కుర్యాద్వై వైదికీః (క్రియాః 

అపి పాపశరీరస్య ఆచారో హన్త్యలక్షణమ్ 

ఆచారలక్షణో ధర్మః సన్తశ్చారిత్ర లక్షణా: 

సాధూనాం చ యథావృత్తమేతదాచారలక్షణమ్ 

అప్యదృష్టం[శ్రవాదేవ పురుషం ధర్మచారిణమ్ 

స్వాని కర్మాణి కుర్వాణం తం జనాః కుర్వతే ప్రియమ్ 

యే నాస్తికా నిష్కియాశ్ళ గురుశా[స్తాతిలంఘిన: 

అధర్మజ్ఞా దురాచారాస్తే భవన్తి గతాయుషు 

విశీలా ధర్మమర్యాదా నిత్యం సంకీర్లమైథునాః 

అల్సాయుషో భవస్తీహ నరా నిరయగామినః 

లోష్ట్రమరీ తృణచ్చేదీ నఖఖాదీ చ యో నరః 

నిత్యోచ్చిష్టస్సంకుసుకో నేహాయుర్విన్లతే క్వచిత్ 

విష్ణుస్థానసమీపస్టాన్ విష్ణుసేవార్థమాగతాన్, 

శ్యపచాన్ పతితాన్యా 2పి స్పృష్ట్వా న స్నానమాచరేత్ 

ఉత్ఫ్సవే వాసుదేవస్య యః స్నాతి స్పర్శశంకయా. 

స్వర్గస్థాః పితరస్తస్య పతన్తి నరకే 2శుచౌ 

పిబేత్సాదోదకం విష్ణోరురూణాం వా విశేషతః 

తత్ర నా2 చమనం కుర్యాత్తద్య్వత్ఫోమే ద్విజోత్తమః 

అన్యదేవార్థసన్దిష్టై : పూజయేయుశ్ళ యే హరిమ్ 

సప్త్రజన్మాని పంచా 2పి మండూకత్వం (వ్రజన్తి తే 

జన్మద్వయన్తు వై మూఢాళ్ళ్నూద్రతాం యాన్తి తే నరాః 

కుసుమానాం నివేద్యానాం గన్హ మా(ఘాతి యో నరః 
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486 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

స పూతిగనసంయుక్తః కుష్టీ చైవ భవే(ద్రువమ్. 

తదన్తే త్రీణి జన్మాని తాదృశాని భవన్త్యుత 

జాతకం మృతకం వాపి యస్యా 2.శౌెచం విదీయతే. 

అనర్హ స్సర్వకర్మభ్యో న నేయాద్దేవతా గృహమ్ 

పుంప్రసూతా స్మృతం పూర్వైస్సాపిండ్యం సప్రపూరుషమ్. 

కన్యకాజననే తద్వత్సాపిండ్యన్తు త్రిపూరుషమ్ 

(వ్రతినాం సత్రిణాం తద్వద్యతీనాం బ్రహ్మచారిణామ్. 

నా 2శౌచః కథ్యతే (ప్రాజ్టైర్యథా శాతాతపో 2బ్రవీత్ 

వ్రత సంకల్పమా(త్రేణ (వ్రతిత్వం (వ్రతినో భవేత్. 

వృతమా(త్రస్త్యృథర్వికృ సత్రే సత్రీ ప్రకీర్తితః 
కాషాయదండమాత్రేణ యతిత్వం చ యతేర్మతమ్. 

ఉపనితో వసేన్మా వా తథా గురుకులే క్రమాత్ 

బ్రహ్మాధ్యేతి న చా ఒధ్యేతి బ్రహ్మచారీ కుమారకః 

రాజాజ్ఞాకారిణాం తద్య(ద్రాజ్ఞాం చ స్నాతకస్య చ 

ఈదృశానామథా 2 న్యేషామ(త్రా౭న్రర్భావ ఈరితః 

న కుర్యాచ్చ నమస్కారం నైవ (ప్రత్యభివాదయేత్ 

నా ఒర్పయేదుపహారాంశ్ళ తీర్ణాధీన్నా 2పి సేవతే. 

ఆశౌచీ బ్రాహ్మణో యస్తు మోహాద్దేవం (ప్రపూజయేత్ 

సప్రజన్మసు దారిద్రమత్యన్తం సమవాప్పుయాత్. 

శ్వానయోనిశతం (ప్రాప్య తతశ్చండాలతామియాత్ 

యో భుక్వా దేవతాగారే నిక్షిప్యోచ్చిష్టమ(త్ర తు. 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

గచ్చెదన్యత్ర వా (ప్రా 2స్వాత్ఫోపి మూడో విపద్యతే 

యస్తు దేవగృహద్యారే ప్రసార్య చరణౌ క్వచిత్, 

శేతే నిద్రాతి సమ్మోహాత్స యాతి నరకాయుతమ్ 

పునళ్ళ జన్మ సంప్రాప్య నీచయోనిష్యునేకశః 

యాతనాశ్సా 2నుభూయైవ దౌర్రాహ్మణ్యం |వ్రజేత్తు సః 

యస్తు దేవగృహే మూఢశ్ళయీత మదమోహితః 

తత్రోచ్చిష్టనిధానేన భృశం నిశ్చాసమారుత్తైః 

దుర్గి జాయతే మర్త్యో జాయతే జన శపంచకమ్. 
యి 

తతస్ఫూకరతాం (ప్రాప్య జన్మాని నవ పంచ చ 

క్రిశ్యతే బహుభిః కష్టెర్ష శయీత హరెేర్షహే. 

ఉపధానాదిసహితం య స్తల్వమధితిష్టతి 

దేవాలయే విశేషేణ (ప్రాకారే వా 2పి మూఢధీః 

స భవేద్దుర్భగశ్చైవ సర్పయోనిషు జాయతే 

సప్త పంచ చ జన్మాని తతో మానుషతాం వ్రజేత్. 

శయీత దేవతాగేహే వ్యాధితో యస్తు దుర్మతిః 

స భవేద్దుర్మనా దీనః ప్రేత్య చేహచ జన్మని, 

యః (స్త్రియా సహితో మూఢళ్ళయీత భగవధహే 

స భవేద్దురితష్టండస్సప్తజన్నాని పంచ చ. 

యోగిభిర్యోగసిద్ద్యర్థమభ్యస్యన్తే విశేషతః 

ఆసనాని త్వసంఖ్యాని దేవాగారే న చాచరేత్. 

మ(న్రమోగపరైస్తద్యల్లయయోగపరాయణైః 
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488 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా(స్తే, భార్గవే 

హఠ యోగిభిరేతాని (క్రియన్తే రాజయోగిభి; 

స్వస్తికం సర్వతోభద్రం సిద్దం సింహాసనం తథా 

సవ్యం శూలం సుఖం చైవ గోముఖం గరుడం తథా. 

మయూరం మత్య్యమత్య్యేన్హం మండూకం ముద్గరం మృగమ్ 

కుంజరం కుక్కుటం నాగం కాష్టం క్రాంచం చ కూర్మకమ్. 

ఖడ్గం చ కామదహనం వై యాఘ్రం వేణుకాసనమ్ 

యోన్యాసనం వాసకం చ దీరం పద్మాసనం తథా. 

వారాహం చైవ పర్యజ్కం పతగాసనమేవచ 

త్రిపదం హస్తికర్లం చ హేమమర్జాసనం తథా. 

ఇత్యాదీనా మాసనా నామశీతిశ్చ్ళ తురుత్తరా 

అన్యాని శాస్త సిద్దాని యాని సన్తి విశేషతః 

తా న్యాస్థాయ తు దేవా ఇగ్రే నో పతిష్టేత బుద్దిమాన్ 

భుంజీయాద్దేవతాగారే యః పాపస్స తు దుర్మనాః 

కుక్షిరోగార్డితో భూత్యా జన్మాని దశ పంచ చ 

తతస్సృగాలతాం (ప్రాప్య పతేద్ది నరకే ఒశుచా. 

యో వా మూఢమతిర్మోహాత్కారయే ద్ద్విజభోజనమ్ 
దేవాగారే విశేషేణ స భవేన్నిన్దితో జనః. 

గర్భాగారే చా ఒన్తరాలే తథా చైవార్హమండపే 

మహామండపమధ్యే చ నా 2న్న మద్యాద్వి శేషతః 

అన్నం పాత్రే వినిక్షిష్య పుటపత్రాదినిర్మితే 

ఆపోశనం తు కృత్వైవ యదద్యాద్భోజనం తు తత్. 

న దేవతాప్రసాదస్య గృహీతస్యాంజలౌ తథా 
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ప్రకీర్ణా 2-ధికారః 

న చైవాపోశనం కుర్యాత్కు ర్యాచ్చేత్త్రదసమ్మతమ్. 

యస్తు పానీయపాత్రాణి పీతాన్యత్ర తు విన్యసేత్ 

స గచ్చేన్నరకాన్ (క్రూరాన్ యావన్త ఉదబిన్షవః 

పాత్రే తిష్టన్తి శరదస్తావతిర్నాత్ర సంశయః 

నివేదితం తు దేవస్య దేవస్యా 2గ్రే విశేషతః 

ప్రదద్యాత్తు (క్రమేణైవ వర్ణాశ్రమ విధానతః 

అళ్చన్తి భక్తాస్తు ర్వ 2పి గృహీత్రైవా 2.0జలా, పునః 

బ్రహ్మణ్య దేవముద్దిశ్య పురుషం బ్రాహ్మణప్రియమ్ 

నారాయణమనాద్యన్తం విష్ణుం సర్వేశ్వరేశ్యరమ్ 

బ్రాహ్మణాన్ భోజయేద్యస్తు కర్మసాద్గుణ్యసిద్దయే 

తథా నిష్కృతి నిష్పత్తై శా(స్రోక్తేన విధానతః 

కారయేన్నోక్తదేశేషు కదా 2 పి ద్విజభోజనమ్ 

యస్త్యన్నం దాపయేద్విప్రో ద్వి జేభ్యో భక్తిసంయుతః 

నివేదితం తు దేవస్య సంతుష్టై స్వస్య తస్య చ 

తస్య తుష్యతి దేవేశ అదాతా తు విపద్యతే. 

దాతుస్తు సకలం పాపం మనోవాక్కాయకర్మ్శభి: 

బహుశస్సంచితం పూర్వమదాతా' సమవాప్పుయాత్. 

ప్రసాదో 2పి హి దేవస్య పరపాకరుచిం నరమ్ 

నజాతు పావయేన్నైవ పావయేత్సావయేన్న తు. 

యదృచ్చాలాభసంతుష్ణం యథా భక్తవరం తథా 

మహిమానం (ప్రసాదస్య యో 2వజానాతి మూఢధీ:. 

తేన భుక్తం భవేత్సాపం దాతురేవ న సంశయః 

489 

3౫౯ 

3౬౦ 

3౬౧ 

3౬౨ 

3౬౩ 

3౩౬౪ 

3౬౫ 

3౬౬ 

3౬౭ 

3౬౮ 

3౬౯ 



490 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా[స్తే, భార్లవే 

అయుతం (బ్రాహ్మణానాన్తు తర్పయిత్వా తు యత్సలమ్. 

తత్సలం నశ్యతి క్షిప్రముచ్చిష్టస్య కణేన తు 

అథా 2. న్న విక్రయేదోషు కథ్యతే విధివిత్తమై: 

అన్న వి[క్రయిణః పాపా (వ్రజన్తి యమయాతనాః 

(ప్రత్య సృగాలతాం యాన్తి నవ జన్మాని పంచ చ. 

యస్వ్యన్నం భగవర్గేహే విక్రీణాతి విశేషతః 
చండాలో జాయతే ప్రేత్య క్షుధితశ్ళ చరేన్యుహుః 

విక్రీణతే తు యే విప్రా వాణిజ్యే దత్తచక్షుషః 
యే ఒప్యన్నముపహారాది చేతరద్దేవ మన్దిరే. 

తే 2పి యాన్తి మహాఘోరం నరకం భృశదారుణమ్ 
యత్ర నైవ భవిష్యన్తి పానియాయోదబిన్లవః. 

కణమన్నస్య వా న స్యాత్తప్యన్తే తత్ర తే జనాః 

యే గృహీత్వా తదాన్నాది భుంజతే క్షుధితా జనాః 

ఉపకుర్వన్తి యే వా తానుచ్యన్తే ఒభక్ష్యభోజనాః 

అన్నం (ప్రాణా మనుష్యాణాం సర్వమన్నే ప్రతిస్టితమ్. 

అన్నం (బ్రహ్మా 2త్మకం వింద్యాద్వింద్యాదన్నమయీం తనుమ్ 

అన్నం విక్రీణతే యే తు ప్రాణవిక్రయిణః స్మృతాః 

తస్మాత్సర్వ ప్రయత్నేన త్యజేత్తత్రయ విక్రయౌ 
న కుర్యాద్దేవతా గేహే ఒభ్యుదయం (శ్రాద్దభోజనమ్. 

కుర్యాన్న చాపి (శ్రాద్దాదీన్విహాయా 2పి ద్విజాశనమ్ 

తస్మాత్సర్య ప్రయత్నేన నా 2శ్నీయాద్దరిమనిరే. 

ముధా సంభాషతే యస్తు ప్రవిశ్య హరిమందిరమ్ 
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స నిధిం పురతస్పిద్దం త్యక్యా భిక్షతి కాకిణీమ్. 

యస్తు సంభాషతే వ్యర్థం దేవాలయముపాడ్రితః 

సిద్దమన్నం పరిత్యజ్య భిక్షామటతి దుర్జన; 

యన్ముహూర్తం క్షణం వా2 పి పరమాత్మా న చిన్హ్యతే 

సా హాని స్తన్మమహచ్చిద్రం సా ట్రా న్తిస్సా తు విక్రియా. 

దస్యుభిర్ముషితేనేవ దగ్గేనేవ దవా ఒన్నినా 

వ్యాధిభిః పీడితేనేవ చాకృష్టే నేవ. మృత్యునా. 

భీతేనేవోత్తమర్లేన ధర్షితేనేవ రాజభిః 
మగ్నే నేవ మహాసింధౌ హతేనేవ చ వాత్యయా. 

సంపిష్టై నేవ పాషాణైరాక్రన్దేద్యస్స ముచ్యతే 

సన్హ్యనేకే (ప్రదేశాశ్ళ సమయాళ్ళ విశేషతః 

లోకయా్రావినిష్పత్తై దేహయాత్రోపయోగినః 

తస్మాద్దేవగృహం గత్వా నరో నా2 న్యపరో భవేత్. 

యత్రసంగే హరేర్నామ తన్మమహత్త్యం చ నా 2ప్యతే 

స సర్యో 2పి ముధా (ప్రోకో మిథ్యే త్యేకే వదన్తి తమ్ 

నహి దేవస్య పురతః కృచిదప్యనృతం వదేత్ 

సత్యస్వరూపీ భగవాన్ సత్యం తస్మై న గూహయేత్. 

సత్యమేవ పరం (బ్రహ్మ సత్యమేవ పరం తపః 

సత్యమేవ పరో యజ్ఞస్సత్యమేవ పరం (శతమ్. 

సత్యం దేవేషు జాగర్తి సత్యం ధర్మతరోః ఫలమ్ 

తపో యజ్ఞశ్చ పుణ్యం చ దేవర్షి పిత్సపూజనమ్. 

ఆద్యో విధిళ్ళ విద్యా చ సర్వం సత్యే ప్రతిష్టితమ్ 
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సత్యం యజ్ఞన్రథా వేదాస్సత్యా దేవీ సరస్వతీ ౩౯౨ 

వ్రతచర్యా తథా సత్యమోంకారస్పత్యమేవ చ 

సత్యేన వాయురావాతి సత్యేనా 2ర్కః (ప్రకాశతే 3౯౩ 

దహత్యగ్నిశ్చృసత్యేన యాయాత్సత్యేన సద్గతిమ్ 

పర్ణన్యో ధరణీభాగే సత్యేనా 2పః ప్రవర్షతి 3౯౪ 

స్వాధ్యాయస్సర్వవేదానాం సర్వతీర్థావగాహనమ్ 

సత్యం తు వదతో లోకే తులితం స్యాన్న సంశయః 3౯౫ 

అశ్వమేధసహ(్రం చ సత్యం చ తులయా కృతమ్ 

అశృమేథసహ(ప్రాత్తు భారస్సత్యే విశిష్యతే. 3౯౬ 

సత్యేన దేవాః ప్రీణన్సి పితరో బ్రాహ్మణాస్తథా 

సత్యమాహు: పరం ధర్మం సత్యమాహుః పరం పదమ్. 3౯౭ 

సత్యమాహుః పరం (బ్రహ్మ తస్మాత్సత్యం న లోభయేత్ 

యే సత్యనిరతాస్పత్యశపథాస్పత్యవి[క్రమాః ౩౯౮ 

మహాత్మానో మునిశ్రేష్టాస్తే పరాం సిద్దిమాప్పువన్ 

దైవతైస్సహ మోదన్తే స్వర్లే సత్యపరాయణాః 3౯౯ 

అప్పరో గణసంకీర్ణైర్వి మానైస్సంచరన్తి చ 

వక్తవ్యం చ సదా సత్యం న సత్యాద్విద్యతే పరమ్. ౪౦౦ 

అగాధే విమలే శుద్దే సత్యతీర్థే శుచిహ్రదే 

స్నాతవ్యం మనసా యుక్రైస్తత్సానం షరమం స్మృతమ్. ౪౦౧. 

దేవార్థే వా పరార్డే వా పుత్రార్థే వా 2 ఒత్మనే తథా 

యే 2నృతం నాభిభాషస్తే తే స్వర్గం యాన్తిమానవాః ౪౦౨ 

యస్సత్యవాదీ పురుషో నా2నృతం పరిభాషతే 
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సంప్రాప్య విరజాన్ లోకానుషిత్యా శాశ్వతీస్సమా: 

భగవద్భక్తియుక్తానాం జాయతే శ్రీమతాం కులే 

సాక్షిణస్పన్తి సర్వే తే దేవతా భాస్కరాదయః 

పరీక్షన్తే చ సర్వాసు దశాసు పురుషం సదా 

న వాచ్యమనృతం తస్మాత్రాఖై: కంఠగతైరపి. 

యే 2నృతం (బ్రువతే మూఢాళ్ళపథాని చ కుర్వతే 

దేవా2గారే విశేషేణ తే ప్రణశ్యన్తి సా ఒన్వయమ్. 

పునర్జన్మశతం యాన్తి కీటయోనిప్వనేకశః 

గీతవాదిత్రనృత్తాదీన్ పుణ్యాఖ్యానకథాళ్ళ యే. 

లోపయన్యథ పారు స్యైర్మన్దిరే మధువిద్విషః 

తే యాన్తి నరకం పాపా జాయన్తే నీచయోనిషు. 

తథా తే 2పి దురాత్మానో గార్డభీం యోనిమాప్పుయు: 

తధథాన్తే చ జనాః (క్రూరా నవ జన్మాని పంచ చ. 

అనిబద్దప్రలాపాన్ యే కుర్వతే దేవమనిరే 

తే 2 పి తిత్తిరితాం భూత్వా జాయన్తే జన్మపంచకమ్. 

దేవభాషాం పరిత్యజ్య దేశభాషాసు యో నరః 

స్తువీత దేవతా గేహే దేవస్యా గ్రే విశేషతః 

తస్య దోషోమహానాశు నైవ పూజాఫలం భవేత్ 

అసారాణి తు శా(స్తాణి భూయాంసి పృథివీతలే. 

యత్ర దేవస్య మాహాత్మ్యకథనం న ప్రపంచ్యతే 

తేషు శాస్తేషు యే జాతాళ్ళాస్రారాశ విశేషతః 

వాదాశ్ళ ప్రతివాదాశ్స సంస్కారాస్పర్య ఏవ హి 
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చిత్రశిల్సా న సందేహో నరస్తేన న ముచ్యతే. 

సా విద్యా యా హరిం స్తాతి సా క్రియా యత్తదర్భనమ్ 

యా న్యా యదన్యదఖిలం దుష్టోదర్కా హి జీవికా. 

న హి దేవగృహం గత్వా శా స్తారైర్నీర సైర్నరః 

ముహూర్తం క్షపయేత్కాలం తద్దేవస్య విమాననా. 

విశాలం వాజ్మయం సర్వం సృష్ట్వా (స్రష్టా హరిః (ప్రభుః 

తదన్తస్సం(ప్రవిశ్రైవ వాచ్యవాచకభేదతః. 

విజ్ఞానాయ మనుష్యాణాం విజ్ఞానఘనవి[గ్రహం: 

సదోపకురుతే యస్మాత్సర్వే భక్తవరా సదా 

సర్వా వాచో విముచ్యాన్యాళ్చినయానాశ్ళ సాదరమ్ 

తన్మహత్త్య కథాగన్రదరిద్రం వాచనం తథా. 

పాఠనం లేఖనాద్యం చ నైవ కుర్యాధ్భహే హరేః 

స భ వేదక్షరద్రోహీ యస్తు కుర్యాద్యూతి(క్రమమ్ 

హ్యేత్స వాజ్మయాయా 2పి తస్మాద్యు క్రతరో భవేత్ 

యస్తు దేవగృహం గత్వా రోదితి ప్రణయాద్యథా. 

దుఃఖితః సాతి వా దేవం తత్స్యాన్మానసికం మలమ్ 

నిర్యాణపరమం స్థానం మ్లానేన మనసా తు యః 

సేవతే స న జానాతి తద్విష్టోః పరమం పదమ్ 

నారీ వా పురుషో వా౭పి గతా దేవగృహం క్వచిత్ 

న రో దేత్సాతయేన్నా ఇశ్రు నైవా ఒన్యం రోదయేదపి 

యావన్త్యశ్రూణి రుదతాం పతేయుర్దేవమన్తిరే. 

తావన్య్యబ్దస హ(స్రాణి తే వసన్తి యమాలయే 
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ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

అనుభూయ పునస్తత్ర యాతనాస్తీవచోదనాః 

ప్రాప్య తిత్తిరితాం కాలం వసిష్యన్తి చిరం భువి 

నైవా 2త్ర హింసాం కుర్వీత ప్రాణినాం దుఃఖదాం క్వచిత్. 

అహింనా వైదికం కర్మ ధ్యానమి(న్దియనిగ్రహః 

తపో2 థ గురుశు[శ్రూషా ధర్మద్వారాష్టడీరితాః 

అహింసాపాశ్రయం ధర్మం దాంతో విద్యాన్ సమాచరేత్ 

త్రిదండం సర్వభూతేషు నిధాయ పురషళ్ళుచి: 

కామ(క్రోధౌ చ సంయమ్య తతః సిద్దిమవా 2ప్పు తే 

అహింసకాని భూతాని దండేన వినిహన్సి యః 

ఆత్మనస్సుఖమన్విచ్చన్ స ప్రేత్య న సుఖీ భవేత్ 

ఆత్మోపమస్తు భూతేషు యో వై భవతి పూరుషః 

త్యక్తదండో జిత(క్రోధస్స (ప్రేత్య సుఖమేధతే 

సర్వభూతాత శభూతస్య సర్వభూతాని పశ్యతః 

ముహ్యాన్తి మార్లే దేవాశ్చ హ్యపదస్య పదైషిణః 

న తత్పరస్య సందధ్యాత్రతికూలం యదాత్మన; 

ఏష సాం(గ్రాహికో ధర శః కామాదన్న్యః (ప్రవర్తతే 

ప్రఖ్యాపనే చ దానే చ సుఖదుఃఖే ప్రియా2౭ ప్రియే 

ఆత్మాపమ్యేన పురుషః ప్రమాణమధిగచ్చతి 

బుషయో (బ్రాహ్మణా దేవాః (ప్రశంసన్తి విశేషతః 

అహింసా లక్షణం ధర్మం వేదప్రామాణ్యదర్భనాత్ 

కర్మణా న నరః కుర్వన్ హింసాం జాతు విచక్షణ: 

వాచా చ మనసా చైవ తతో దుఃఖాతుముచాతే 
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496 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్లవే 

చతుర్విధేయం నిర్దిష్టా హ్యహింసా (బ్రహ్మవాదిభిః. 

ఏకైకతో 2పి విభ్రష్టా న భవేన్నా ఇత్ర సంశయః 

యథా సర్వశ్చతుష్పాద్దై త్రిభిః పాదైర్న తిష్టతి. 

తథై వేయం విశేషేణ కారణైః ప్రోచ్యతే (తిభిః 

యథా నాగపదే 2న్యాని పదాని పదగామినామ్. 

సర్వాణ్యేవా 2పిధీయన్తే పదజాతాని కౌంజరే 

ఏవం లోకేష్యహింసా తు నిర్దిష్టా ధర్మతః పురా. 

న హ్యతస్పదృశం కించిదిహలోకే పరత్ర చ 

యత్సర్వేష్విహ భూతేషు దయా 2 హింసాత్మికా తు యా. 

న భయం విద్యతే జాతు నరస్యేహ దయావతః 

దయావతామిమే లోకాః పరత్రాపి తపస్వినామ్. 

అభయం సర్వభూతేభ్యో యో దదాతి దయాపరః 

అభయం సర్వభూతాని దదతీతి జగౌ (శ్రుతిః 

క్షతం చ పతితం చైవ స్థలితం క్రిన్న మాహతమ్ 

సర్వభూతాని రక్షన్తి సమేషు విషమేషు చ. 

నైనం వ్యాలమృగా ఘ్నన్తి న పిశాచా న రాక్షసాః 

ముచ్యతే భయ కాలేషు మోక్షయేద్యో భయే పరాన్. 

'ప్రాణదానాత్పరం దానం న భూతం న భవిష్యతి 

న హ్యాత్మనః ప్రియకరం కిం చిదస్తీ హ నిళశ్చితమ్. 

అనిష్టం సర్వభూతానాం మరణం నామ కథ్యతే 

మృత్యుకాలే హి భూతానాం సద్యో జాయేత వేపథుః 

వ్యాధిజన్మజరాదుఃఖైర్నిత్యం సంసారసాగరే 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

జన్తవః పరివర్తన్రే మరణాదుద్విజన్తి చ. 

గర్భవాసేషు పచ్యన్తే క్షారామ్హకటుకై రసైః 

మూ(త్రస్వేదపురీషాణాం పరుషైరృశదారుణైః 

జాతాశ్సా 2ప్యవశాస్తత్ర ఛద్యమానాః పునః పునః 

హన్యమానాళ్చ దృశ్యన్తే వివశా ఘాతుకా నరాః 

కుంభీపాకే చ పచ్యన్తే తాం తాం యోనిముపాగతాః 

ఆ(క్రమ్య మార్యమాణాళ్ళ (త్రాస్యన్యన్యే పునః పునః 

నా ఒత్మనో 2స్తి ప్రియతమః పృథివీమనుసృత్య హ 

తస్మాత్రాణేషు సర్వేషు దయావానాత్మవాన్ భవేత్. 

యేన యేన శరీరేణ యద్యత్కర్మ కరోతి యః 

తేన తేన శరీరేణ తత్తతృలముపాశ్నుతే. 

అహింసా పరమో ధర్మ స్తథా 2 హింసా పరో దమః 

అహింసా పరమం దానమహింసా పరమం తపః 

అహింసా పరమో యజ్ఞస్తథా 2. హింసా పరం ఫలమ్ 

అహింసా పరమం మి(త్రమహింసా పరమం సుఖమ్. 

సర్వ్యయజ్జేషు వా దానం సర్వతీర్దేషు వా ఫ్లుతమ్ 

సర్వదానఫలం వాపి నైతత్తుల్యమహింసయా, 

అహిం(స్రస్య తపో 2క్షయ్యమహిం(స్రో జయతే సదా 

అహిం(స్రస్సర్యభూతానాం యథా మాతా యథా పితా. 

తస్మా దహింస్రస్సతతముపవాస వ్రతం చరేత్ 

ఫలమంగిరసా(ప్రోక్రముపవాసస్య విస్తరాత్. 

(తిరాాతం పంచరాత్రం వా సప్తరాత్రమథా 2పి వా 
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498 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్లవే 

ధాన్యాన్యపి న హింసేత యస్స భూయాదహింసకః 

నా 2శ్నాతి యావతో జీవస్తావత్సుణ్యేన యుజ్యతే 

ఆహారస్య వియోగేన శరీరం పరితప్వతే. 

తప్యమానే శరీరే తు శరీరే చేన్టియాణి తు 

తిష్టన్తి స్వవశే తస్య నృపాణామివ కింకరాః 

నిరుణద్దీన్దియాణ్యేవ స సుఖీ స విచక్షణః 
ఇ(న్దియాణాం నిరోధేన దానేన చ దమేన చ, 

నరస్సర్వ మవాప్నోతి మనసా యద్యదిచ్చతి 

ఏవం మూలమహింసాయా ఉపవాసః ప్రకీర్తితః 

కామాన్యాన్యాన్నరో భక్త్యా మనసేచ్చతి మాధవాత్ 

'వ్రతోపవాసనాత్రీతస్తాన్ ప్రయచ్చత్యసౌ హరిః 

మాసే మాసే తథైకస్మిన్నేకస్మిన్నియతం చరేత్. 

 ఉపవాస(వ్రతమిదం తస్యా ఒనన్తం ఫలం భవేత్ 

ఏకాదశ్యాం నిరాహారస్సంపూజ్య హరిమవ్యయమ్. 

తత్సాదసలిలం తద్వత్తుళసీం చ తదర్పితామ్ 

పీత్వా చ భక్షయిత్యా చ ఉపవాసవ్రతం చరేత్. 

ఉపవాసదినే యస్తు తీర్థం శ్రీతుళసీయుతమ్ 
న (ప్రాళ్నీయాద్విమూఢాత్మా రౌరవం నరకం వ్రజేత్. 

న హి దేవగృహం గత్వా వివదేత నరః క్వచిత్ 

న తత్ స్థానం వివాదస్య తస్మాత్తం దూరతస్త్యజేత్ 

మనో 2.నవస్థితం యస్య స నా2లం పూజితుం హరిమ్ 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

యస్యైవ నిర్మలం చిత్తం సో 2 ర్హస్సర్వేషు కర్మసు. 

రాగాద్యపేతం హృదయం వాగదుష్తా 2నృ తాదినా 

హింసాదిరహితః కాయః కేశవారాధనే త్రయమ్. 

రాగాదిదూషితే చిత్తం నా 2స్సదం కురుతే హరిః 

న బధ్నాతి పదం హంసః కదాచిత్కర్హమా 2ఒంభసి. 

నయోగ్యా మాధవం స్తోతుం వాగ్టుష్టా చా 2నృతాదినా 

తమసో నాశనాయా =ల౦ మేఘచ్చన్నా న చ(న్దమాః 

హింసాదిదూషితః కాయః (ప్రభవేన్నార్భనే హరేః 

జనచిత్తప్రసాదాయ యథా 2కాశ స్తమోవృతః 

మనోదోషవిహీనానాం న దోషస్వ్యాత్కథం చన 

అన్యథా 2లింగ్యతే కాంతా 'స్నేహెన దుహితా 2.న్యథా. 

యతేశ్చ కాముకానాం చ యోషిద్రూపే 2న్యథా మతిః 

అశిక్షయెన మనసః ప్రాయో లోకశ్ళ వంచ్యతే. 

లాలేత్యుద్విజతే లోకో వక్రాసవ ఇతి స్పృహా 

విశుద్దైః కరణెససా శద్రుజేద్దేవగృహం నరః. వ, 

వివాదః (క్రోధజో యస్మాత్తస్మాత్తం పరివర్ణయేత్ 

క్రుద్ధః పాపం న కుర్యాత్కః క్రుద్దో హన్వాద్గురూనపి. 

క్రుద్దః పరుషయా వాచా నరస్పాధూనధిక్షిపేత్ 

సాధుసజ్జ్ఞనసన్తాపః సాధూనాం చ ఏమాననా, 

దహతాంసపమం౦ తస్య కులం నా షత విచారణా 
అత 

వాచ్యావాచ్యం (ప్రకుపితో న విజానాతి కర్షి చిత్. 

నా కార్యమస్తి (క్రుద్దస్య నా 2.వాచ్యం విద్యతే క్వచిత్ 
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500 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా(స్తే, భార్గవే 

యస్సముత్పతితం (క్రోథం క్షమయా తు నిరస్యతి 

యథోరగస్త్యృచం జీర్దాం స వై పురుష ఉచ్యతే 

తే మాన్యాః పురుష శ్రేష్టాః క్షమయా (క్రోధముద్దితమ్. 

నిర్వాపయన్తి యే నిత్యం దిపమగ్నిమివా 20భసా 

పరాపవాదం న (బూయాన్నా 2(పియం చ కదా చన. 

న మన్యుః కళ్చిదుత్సాద్యో మహతాం దేవసన్ని ధౌ 

స్వయం దత్తా 2వధానస్తు దేవకార్యే విశేషతః. 

మన్యేత భగవత్సర్లే స్వాత్మానం చా 2_.ప్యకించనమ్ 

స ఏవ భగవాన్ దేవస్సర్వజ్ఞః సర్వశక్తియుక్. 

సర్వేశస్సర్యవిత్సర్యో నిగ్రహా 2నుగ్రహి రతః 

తస్మాన్నాన్యస్య జాత్వస్తి శక్తిః (క్రోధ ప్రసాదయోః 

ఇతి సంచిన్య భూయో 2పి సర్వేష్వపి చ జన్తుషు 

భగవత్సన్ని ధౌ స్థిత్వా ఆన్నశంస్యం ప్రయోజయేత్ 

యద్యద్భావి భవద్చూతం వింద్యాత్తత్తస్య చేష్టితమ్ 
యద్యహంకారమా(శ్రిత్య స్యాతం(త్యమదమోహితః 

నిగ్రహ 2నుగ్రహి వాపి శక్తిం స్వస్యా 2వబోధయేత్ 

స యాతి నరకం ఘోరం న దైవం తస్య మృష్యతి. 

తథా. స్త్రీణాం విశేషేణ త్యాజ్యా స్యాదతిసంగతిః 
దేవతామందిరం ప్రాప్య కాలేప్వన్యేషు వా తథా. 

ఆయుర్యశస్తపోహానిః పుంసాం స్రీష్వతిసంగినామ్ 

పురుషేప్వతిసక్తానాం తుల్యా సా యోషితామపి. 
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ప్రకీర్ణా = ధికారః 

కులీనా రూపవత్యశ్చ నాథవత్యశ్చ యోషితః 
ఆ ఆన దం. | తీ 0 మర్యాదాసు న తిష్టన్తి న దోషు స్రిషు గర్హితః. 

న స్త్రీభ్యః పరమన్యద్వై పాపీయస్తరమస్తి వై 

(స్రియో హి మూలం దోషాణాం సర్వేషాం నా జత్ర సంశయః 

సమాజ్ఞాతాన్నద్దిమతః (ప్రతిరూపాన్ వశే స్థితాన్ 

పతీన న్రరమాసాద్య నా 2.లం నార్యః పరీక్షితుమ్. 

అసద్ధర్మస్వ్వయం స్త్రీణాం ప్రాయేణ హీ భవెద్భువి 

పాపీయసో నరాన్ యద్వై త్యక్తలజ్ఞా భజన్తి తాః 

స్త్రియం హి యః ్రార్థయతే సన్నికర్షం చ గచ్చతి 

ఈషచ్చ కురుతే సేవాం తమేవేచ్చన్తి యోషిత : 

అనర్జిత్యాన్మనుష్యాణాం భయాత్సరిజనస్య చ 

మర్యాదాయామమర్యాదాః స్త్రి య స్తిష్టన్తి భరృషు. 

నా సాం కళ్చిదగమ్యో 2స్తి నా ఒసాం వయసి సంస్థితిః 

రూపవన్తం విరూపం వా పుమానిత్యేవ భుంజతే. 

న భయాన్నా 2 ప్యను(క్రోశ్చ్నానాజర్హహేతోః కథం చ న 

న జ్ఞాతికులసంబన్టా (త్రియస్తిష్టన్తి భర్భషు. 

యౌవనే వర్తమానానాం మృష్టా 2భరణవాససామ్ 

నారీణాం స్వైరవృత్తీనాం సృహయన్తి కులస్రియః 

యాళ్ళ శశ్వద్భహుమతా రక్ష్యన్తే దయితాః స్త్రియః 

అపి తాః సం(ప్రసజ్ఞన్తే కుబ్బా 2న్రజడవామనైః 

పంగుపష్వన్యేషు కుస్టేషు యే చా 2న్యే కుత్సితా నరాః 

స్రీణామగమ్యో లోకే 2స్మిన్నా 2స్తి కళ్చిదిహోద్యతే 
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502 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

యది పుంసాం గతిస్తత్ర కథం చిన్నోపపద్యతే 

అప్యన్యోన్యం (ప్రవర్తనే న హి తిష్టన్తి భర్భషు. 

దుష్టాచారాః పాపరతా అసత్యా మాయయా వృతా: 

అదృష్టబుద్దిబహులాః ప్రాయేణేత్యవధార్యతే. 

అలాభాత్సురుషాణాం హి భయాత్సరిజనస్య చ 

వధబన్హభయాచ్చా 2సి స్వయం గుప్తా భవన్తి తాః 

చలస్వభావా దుస్సేవ్యా దుర్తాహ్యా భావత స్తథా 
ప్రొజ్ఞస్య పురుషస్యేవ యథా భావా స్తథా (స్త్రియః 

నా ఒగ్నీ సృృష్యతి కాష్టానాం నా 2పగానాం మహోదరధిః 

నా 2న్తకస్సర్వభూతానాం న పుంసాం వామలోచనాః 

రహస్యమిదమన్యచ్చ విజ్ఞేయం సర్వయోషితామ్ 

దృష్టైవ పురుషం హ్యన్యం యోనిః ప్రక్తిద్యతే (ప్రియా; 

కామానామపి దాతారం కర్తారం మానసాన్యయోః 

రక్షితారం న మృష్యన్తి స్వభర్తారమసత్ (స్త్రియః 

న కామభోగాన్ విపులాన్ నాలంకారార్థ సంచయాన్ 

తథైవ బహుమన్యన్తే యథా రత్యామను(గ్రహమ్. 

అన్హకః శమనో మృత్యుః పాతాలం బడబాముఖమ్ 

క్షురధారా విష స్సర్పో వహ్నిరిత్యేకతః (స్త్రియః 

ఏతా హి స్వీయమాయాభిర్వ్యంచయ న్లీహ మానవాన్ 

న చా ఒసాం ముచ్యతే కళ్ళిత్తురుషో హస్తమాగతః 

గావో నవతృణానివ గృహ్హన్తేతా నవం నవమ్ 
శంబరస్య చయా మాయా యా మాయా నముచేరపి. 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

బలే ; కుంభినసేళ్చైవ తాస్సర్వా యోషితో విదుః 

హసన్తం ప్రహసన్వేతా రుదన్తం ప్రరుదన్తి చ. 

అ(ప్రియం (ప్రియవాక్షైశ్చ గృహ్హతే కాలయోగత; 

యది జిహ్వా సహస్రం స్యాజ్జీవేచ్చ శరదాం శతమ్. 

అనన్యకర్మా స్రీదోషాననుక్తా నిధనం (వ్రజేత్ 

ఉశనా వేద యచ్చాస్తం యచ్చ వేద బృహస్పతిః 

స్రీబుద్దా న విశిష్యేత సురక్ష్యా న భవన్తితాః 

అనృతం సత్యమిత్యాహుస్సవ్యం చా 2పఏ తథా 2నృతమ్ 

ఇతి యాన్తాః కథం రక్ష్యాః పుర పైర్దుర్భరాః (స్త్రియః 

సంపూజ్యమానాః పురుషై ర్వికుర్వన్తి మనో నృషు. 

అపాస్తాశ్చ తథా సద్యో వికుర్వన్తి మనః (స్త్రియః 

న చ స్రీణాం 1క్రియాః కాళ్చిదితి ధర్మో వ్యవస్థితః 

నిరిస్దియా హ్యశాస్రాశ (స్త్రియో 2నృతమితి [శ్రుతిః 

శయ్యాసనమలంకారమన్న పానమనార్యతామ్. 

5 ఆఅ Cd దుర్వాగ్భవం రతిం చైవ దదౌ (బ్రభ్యః (ప్రజాపతిః 

న తాసాం రక్షణం శక్యం కర్తుం పుంసాం కథం చన. 

అపి విశ్శకృతా చైవ కుతస్తు పురుషైరిహ 
వాచా చ వధబనైర్వా క్రేశ్రెర్యా వివిధైస్తథా. 

న శక్యా రక్షితుం-నార్యన్తా హి నిత్య్వమసంయతాః 

అవిద్యాంసమలం లోకే విద్యాంసమపి వా పునః 

ప్రమదాహ్యుత్సథం నేతుం కామ(క్రోధవశా 2నుగమ్ 

నాతః పరం హి నారీణాం విద్వతే చ కదా చన, 
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504 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా(స్తే భార్గవే 

యథా పురుష సంసర్ల్గః పరమేతత్సలం విదుః 

ఆత్మచ్చన్దేన వర్తన నార్యో మన్మథచోదితాః 

నచ దహ్యన్తి గచ్చన్న్యః సుతప్తిరఐ పాంసుభిః 

నా 2నిలో 2గ్నీర్ష వరుణో న చా 2న్యే త్రిదశా స్తథా. 

ప్రియాః (స్త్రీణాం యథా కామో రతిశీలా హి యోషితః 
చో 

9 

సహగ్రు కిల నారీణాం ప్రాప్యతైకా కదా చన. 

తథా శతసహ(సేషు యది కాచిత్సతివ్రతా 

నైతా జానన్తి పితరం న కులం న చ మాతరమ్. 

న భ్రాత్సన్న చ భర్తారం న చ పుత్రాన్ న దేవరాన్ 

లీలాయన్య్యః కులం ఘ్నున్తి కూలానీవ సరిద్వరాః 

ప్రేష్యాయాససమేతస్య యే పుంసశ్ళుక్రబిన్దవః 
న తే సుఖాయ మన్ర్తవ్యాః స్వేదజా ఇవ బిన్లవః 

కృమిభిస్తుద్యమానస్య కుష్టినః పామనస్య వా 

కండూయనా ఒగ్ని తాపాభ్యాం యత్సుఖం స్త్రీషు తద్విదుః 

యాదృశం విద్యతే సౌఖ్యం కండూపూయవినిర్గమే 

తాదృశం (స్త్రీషు విజ్ఞేయం నా 2ధికం తాసు విద్యతే. 

(గ్రన్హేస్తు వేదనా యద్వత్ స్ఫుటితస్య నివర్తనే 

తద్వత్ స్రప్వపి విజ్ఞేయం స సౌఖ్యం పరమార్థతః 

వర్భోమూత్రవిసర్గాత్తు సుఖం భవతి యాదృశమ్ 

తాదృశం స్త్రీషు విజ్ఞేయం నా ఇధికం తాసు విద్యతే. 

న చా ఒణుమాత్రమప్యేవం సుఖమస్తి విచారతః 

గ౨౪ 

౫౦౨౫ 

౫౨౬ 

౫౨౭ 

౫౨౮ 

R౨౯ 

230 

23౦౧ 

౫౩౨ 

233 



ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

తథా దేవోత్సవాదీనాం సేవా తాసాం నిషిధ్యతే. 

న హి స్వతన్తతో యోషిజ్ఞాతు గచ్చేత్ స్థలా న్రరమ్ 

న హి నిర్మిమతే వృద్దా లీలయా దేవమందిరాన్, 

కాముకానాం విలాసార్థం తస్మాద్యుక్తతరో భవేత్ 

అనుగచ్చేత్సితా భ్రాతా భర్తా పుత్రో 2థ వా యది. 

తదా దేవగృహం యాయాన్నాన్యథా జాతు కామిని 

ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసస్సంగస్తేషాపజాయతే 

సంగాతృంజాయతే కామః కామా(తోధో 2భిజాయతే 

క్రోధాద్భవతి సమ్మోహస్సమ్మోహాత్స్మృతివిభ్రమః 

సృృతిభ్రంశాద్బుద్దినాశో బుద్దినాశాత్రణశ్యతి 

బలవానిం(ద్రియ(గ్రామో విద్యాంసమపి కర్షతి. 

తస్మాత్ (స్త్రియా భవేద్విద్యాన్నా తిసక్తః కథం చన 

తస్మాత్ (స్త్రీషు న కర్తవ్యః ప్రసంగో దేవతాగృహే. 

తథైవ పరదారేభ్యో మనః ప్రహిణుయాన్న చ 
పరదారా న గన్తవ్యా నరైర్బుద్దిమభీప్పుభిః. 

న హీదృశమనాయుష్యుం లోకే కిం చన విద్యతే 

యాదృశం పురుషస్యేహ పరదారనిషేవనమ్. 

తాదృశం విద్యతే కించి దనాయుష్యం నృణామిహ 

యావన్తో రోమకూపాః స్యుః (స్త్రీణాం గాత్రేషు నిర్మితాః 

తావద్వర్ష సహస్రాణి నరకం పర్యుపాసతే 

అతిసంగం త్యజేత్తస్మాద్యోషితాం దేవమన్తిరే. 
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506 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

గమ్యతే కథనం తాదృగశ్రీలం పరివర్దయేత్, 

అశ్లీలకథనాచ్చైవ భవేదుద్వేజనం నృణామ్ 

భక్తానాం భగవర్గేహే భవేచ్చిత్తమథావిలమ్. 

నివర్తేత మనస్తత్ర నివిష్టం పరమాత్మని 

తస్మాదశ్లీలమాభాష్య నరః పాపపరో భవేత్. 

సతు చండాలతాం ప్రాప్య జాయతే జన్మనాం శతమ్ 

ఆర్స్ న ప్రవిశేద్గేహం దేవస్య పరమాత్మనః. 

వాయుభూతే శరీరే 2స్మిన్ వాయుసంచారకర్మణి 

మలవాయువిసర్ల్గస్తు దేవగేహే విశేషతః. 

పాతయేత్సురుషం సత్యమపి వేదా న్రపారగమ్ 

తస్మాదపానగన్లస్య విసర్గం నైవ చాచరేత్. 

అథ వాయునిరోధే తు వ్యాధికోపో భవిష్యతి 

తస్మాద్వాయువిసర్గంతు కుర్యాదేవా 2విచారయన్. 

ఇతి దేవగృహం గన్తుం వ్యాధితో నైవ చార్హతి 

తథా కుష్టీ విశేషేణ పాపరోగార్డితాస్సమే. 

ఉద్విక్షితుం చ దేవేశం మన్దిరే మధుసూదనమ్ 

అర్చితుం సేవితుం చాపి దాతుం [ద్రవ్యచయం తథా. 

నార్హ న్తి యస్మాత్తత్సక్తం పాపం సాం॥క్రామికం భవేత్ 

యద్యన్యథా భవేత్సద్యస్స పాపీ సంప్రజాయతే. 

జన్మాని నవ పంచా 2పి జాయతే మలభుక్ కృమి: 

యదా విశేదహం విష్టోస్పేవార్థం మధువిద్విషు. 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికారః; 

కృత్యోపవీతవత్సమ్యగు త్తరీయం మనోహరమ్ 

సేవేత దేవదేవేశముపవీతః సదా శుచి: 

కంచుకేనా 2వృతాంగస్తు న గచ్చేద్దరిమందిరమ్ 

నైవా ఒభివాదనం కుర్యాన్నాభివాద్య స్ప ఉచ్చతే. 

ఉష్ణీషీ న చ సేవేత నైవ పాణౌ ధృతా 2యుధః 
వ(స్తేణాచ్చాద్య దేహన్తు కమ్చలేనేతరేణ, వా 

యో గచ్చేద్వెష్టవం ధామ యో వా2పి ప్రణమేద్దరిమ్ 

శ్విత్రి సంజాయతే మూఢో నవజన్మాని పంచ చ. 

క్షమాధిభిర్యా సంనీతో యో నరః ప్రణమేద్దరిమ్ 

చండాలయోనితాం యాతి నవ జన్మాని పంచ చ. 

న జాతు త్వమితిబ్రూయాదాపన్నోపి మహత్తరమ్ 

త్వంకారో వా వధో వేతి విద్వత్సు న నిశిష్యతే. 

పరనిందా పరస్ట్యైవ పుంసో నిందా భవిష్యతి 

పరనిందా చ శాస్త్రస్య పరస్య తు వినిందనమ్. 

పరనిందా భవేత్రోధాత్రోధాత్సద్యో వినశ్యతి 
నిందయా వై పరేషాం తు నిన్టితాస్త పునస్స్యృ తాః 

తస్మాన్నిందాం పరేషాం తు దేవా గ్రే పరివర్దయేత్ 

తథా పరస్తుతిం చైవ విధినా సంత్యజేన్నరః. 

పరః పరాత్మా పురుషు పురాణ: ప్రోచ్యతే తు యః 

తదగ్రే ఒన్యస్య దేవస్య న స్తుతిం స్తావయేన్నరః. 

యస్తు సర్వేశ్చరాదన్యమధికం తస్వ చా ఇగ్రతః 
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508 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

పూజయేద్యది మన్యేత పూజార్హం వా స నశ్యతి. 

సర్వం జగచ్చ తసైవ' స్వరూపం పరమాత్మనః 

తథా 2పి తత్తద్రూపణ తారతమ్యజుషా పునః. 

పూజ్యతే భగవాన్ భక్రైస్తత్ర శాస్రోదితా గతిః 

తస్మాద్దేవేశ్వరాన్నాన్యద్యత్కించిత్హ్రాణు జంగమమ్. 

పూజార్హం విద్యతే వస్తు తద్దామని విశేషతః 
తస్మాత్పూజాం స్తుతిం చాన్యామితరేషామసంశయమ్. 

త్యజేద్దేవగృహి యస్తు సుఖం మన్యేత జీవితుమ్ 

శక్తా సత్యాం విశేషేణ యస్తు లోభాదినా నరః. 

గౌళై రర్భయతే విష్ణుముపచారైరుదీరితైః 

న తస్య విద్యతే పుణ్యం స తూచ్చాస్త్రం (ప్రవర్తతే. 

యావతా కీర్ష్యతేశా(స్రే ఫలమాఢ్యదరిద్రయో: 
తత్తచ్చక్ష్యర్సితైరేవ యథార్హ్యం చ ధనాదికైః. 

యథా తుష్యతిదేవేళ ముక్తాహారేణ భూభుజామ్ 
తథైవ తుళసిదామ్నా దుర్విధస్యా 2పి తుష్యతి. 

తస్మాత్కుర్వీత యత్నేన శక్తిలోభం న జాతు చిత్ 
అన్యథా యది కుర్వాణః ఫలం నైవ (ప్రపద్యతే. 

(ప్రేత్య మార్జారతాం (ప్రాప్య జాయతే జన్మపంచకమ్ 
విషం ప్రాశ్నాతి సమ్మూఢో యస్స్వస్మై పచతే నరః. 

యో 2ద్యాదన్నం కణం వా 2పి యద్విష్లోరనివేదితమ్ 
స భవేద్రహ్మహా భూయః స భుంక్తే పూయశోణితమ్. 

యత్సిబేచ్చ యదశ్నీయాత్ యచ్చ జిఘ్రేచ్చ ధారయేత్ 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

అనులింపేచ్చ యత్తత్తన్ని వేద్యా 2గ్రే మధుద్విషే 

తన్ని వేదితశేషం తు భుంజీయాద్యోపయోజయేత్ 

విష్ణోర్షివేదితం యస్తు న భుంక్తే మనుజాధమః 

కల్పకోటిశతేనా 2పి నిషృతిర్నాస్య విద్యతే 

నివేదితం తు యద్విష్టోర్భక్తేభ్యస్తస్య దాపనాత్. 

ప్రేయతే భగవాన్ దేవస్తత్సరస్తు భవేన్నరః 

నివేదితం యది (బూయాదుచ్చిష్టమితి మన్దధీః 

సతు దుర్గతిమాసాద్య విన్లతే యమయాతనాః 

విభూతిం సముపాశ్రిత్య యస్యానన్తస్య శాశ్యతీమ్. 

సమృద్దా ధరణీ సేయం సశైలవనకాననా 
యా చ భూయాంసి లోకే 2స్మిన్ను తాదయతి సన్తతమ్. 

ఓషధీర్నిథఖిలాస్తద్య్వత్సుష్పాణి చ ఫలానిచ 

తస్యానృణ్యస్యహేతోర్సై య తేత విధినా నరః. 

యస్తు నా ఒర్పయతే విష్టోస్తత్తత్కాలోద్భవాని తు 

సస్యాని చౌషధీస్తద్వత్సలాని కుసుమాని చ. 

సంభృతాని యథాశక్తి స భవేద్రహ్మహా నరః 

నవాని కాలే జాతాని సస్యాదిని విశేషతః. 

ధ్యాయన్తి దేవదేవేశమభిగన్తుం యతన్తి చ 

కదర్హయన్లో యే మూఢాస్తేషామభ్యర్థనం పరమ్. 

జౌదాసీన్యేన తిష్ట సన్తి స్వయం వాప్యుపయుంజతే. 

తేయాన్తి నరకాన్ ఘెరాన్ కృతఘ్నా యాన్తియాన్ బహూన్. 

శపన్వాషధయస్సర్వాస్తస్మాద్భక్ష్యా విశేషతః 
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510 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవే 

నవం సస్యం ఫలం పుష్పం దధి క్షీరం ఘృతం మధు. 

యదర్హమర్పణే సర్వమ(గ్రే తస్మై సమర్పయేత్ 

లో భాన్మోహాదథాజ్ఞానాద్య ఉచ్చిష్టం నివేదయేత్. 

దేవేశాయ విశేషేణ స భవేత్సాతకీ నరః 
ఉచ్చిష్టమన్యదేవస్య యో దేవాయ నివేదయేత్. 

సో 2పి చండాలతాం (ప్రాప్య నశ్వేదేవ న సంశయః 

నివేదితం తు దేవస్య య ఉచ్చిష్టేన యోజయేత్, 

దేవానామితరేషాం వా మనుష్యాణామథాపి వా 

స పాపీ జన్మసాహ(్రం శానయోనిషు జాయతే. 

న హి దేవగృహం గత్వా పృష్ట కృత్యాసనం చరేత్ 
దేవాభిముఖ ఏవ స్యాద్భక్తస్సర్వాత్మనా నరః. 

న ప్పష్టం దర్శయేజ్ఞాతు దేవాగ్రే హితచిన్తకః 

పార్య్యతస్తు చరన్నేవ నివర్తేతా ఒలయం ప్రతి. 

నైవా 2న్యం ప్రణమేజ్ఞాతు ప్రవిశ్య హరిమన్దిరమ్ 

స హి సర్వేశ్వరళ్ళేషి యస్తత్రా ఒస్తే రమాధవః 

పూజార్హశ్ళ 'ప్రణామార్హ్మ పూజార్హ స్తత్ర నేతరః 

య స్తథా ప్రణమేన్మూఢస్స యాతి నరకా 2యుతమ్. 

చండాలయోనిమాసాద్య భజతే యాతనా ముహుః 

యస్తు దేవగృహం ఫప్రాప్తాన్ వైష్ణవాన్ భగత్రియాన్ 

ఆచార్యమృత్విజశ్చా ఒథ పూజకాన్ పరిచారకాన్ 

నా ఒర్భయేన్మానమాస్థాయ స వినశ్యతి సా 2న్వయః. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

యదిష్టం యాజకేభ్యస్సాత్స్ఫూరణాయైవ తస్య తు 

భక్తాః పరిచరేయుళ్ళ విశేషా(ద్రామవాసినః, 

అన్యథా చేన్మహాదోషస్సర్వేషాం చ విపద్భవేత్ 

ఆత్మానం యో విశేషేణ స్తాత్య్వహంకారభావితః 

అనాదృత్య గురూన్ దైవమనిబద్ధం చ సంవదేత్ 

అవలిప్తో న జానాతి దోషమాత్మని సంగతమ్. 

కులవిద్యాతపస్సమృ్పత్రృముఖైర్గర్వితో నరః 

న సుఖం న చ సౌభాగ్యం యేనాత్మా స్తూయతే స్వయమ్. 

తస్మాదాత్మస్తుతిం కృత్వా నరః పతతి నిశ్చయమ్ 

తతో జన్మశతం (ప్రాప్య మృగయోనాౌ విశేషతః. 

జాయతే (మియతే 2భీక్లం తస్య పాపం మహద్భవేత్ 

యస్తు దేవగృహం గత్వా వాంఛత్యపచితిం జనః 

స తు తి త్తిరితాం యాతి నవజన్మాని పంచ చ 

దేవేశ స్యతు సేవార్థం వర్గానామానుపూర్వశః. 

అధికారః సమాఖ్యాత స్తత్కమం న విమానయేత్ 
విశన్తి గర్భగేహే తు యే వైఖానససూత్రిణః. 

గర్భాగారే ప్రవేష్టవ్యో న హ్యవైఖానసః క్వచిత్ 

అన్తరాలే తథా యేషాం స్థానం తత్తు (ప్రవక్ష్యతే. 

అన్యే ద్విజాళ్ళ తిష్టన్తి యథా స్యాదా(శ్రమ(క్రమః 

తే ద్విజాస్తత్ స్రియశ్సా 2పి సేవన్తే తత్ర 'సంగతాః. 

క్షత్రజాతా విశేషణ స్థిత్వా చైవా ఒర్హమండపె 

దేవేశమభిసేవన్తే తదియా యాశ్ళ యోషితః. 
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512 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా(స్త్రే భార్గవే 

సంగతాళ్ళ్నూద్రజాతాళ్ళ ప్రతిలో మభవాశ్చ్ళయే 

మహామండపమాస్థాయ సేవన్తే పురుషోత్తమమ్. 

అనులోమభువ్ణౌావ యే చా ఒన్యే మ్రేచ్చజాతయ: 
గోపురాద్భాహ్యతః స్థిత్వా సేవన్తే మన్దిరం హరేః. 

తారతమ్యమిదం జ్ఞాత్వా సేవేత సతతం హరిమ్ 

దేవతానిన్లనం కుర్యాద్యస్స పాపీ న ముచ్యతే. 

అన్యదేవసమం యస్తు మన్యతే పురుషోత్తమమ్ 

చండాలయోనితామేతి నవ జన్మాని పంచ చ. 

అపహ్నత్య పునర్చైవాం స్తద్దవ్యాది హరేత్తు యః 

సభ వేద్దేవహా సత్యం జాయతే శ్వాదియోనిషు. 

తిరస్కృత్య తథా దేవాన్ భగవచ్చాస్త్రమేవ చ 
కర్మాణి స్వేచ్చయా కుర్యాత్ఫో 2పి స్యాద్దేవహా నరః. 

కథాయాం కథ్యమానాయాం దేవస్య మధువిద్విషః 

అనాదృత్య చ యే యాన్తి తే నరాః పాపకారిణ:. 

తోయహీనే 2తిరౌ(ద్రే చ వనే వై శూన్యవృక్షతామ్ 
జాయన్తే సప్త జన్మాని తతశృండాలతాం యయు.:. 

దేవేషు గోషు విట్రేషు దేవాగారే షు చైవ హి 
వహేన్నైవా 2.ధిపత్యం యన్నాసావృద్దిమవాప్నుయాత్, 

దోషాశ్ళ బహులా స్తస్మిన్నా 2ధిపత్యే స్మృతా బుధైః 

కామతో 2కామతశ్చాపి సర్వం తస్య విచేష్టితమ్. 

పాపాయైవ భవేత్తస్మాద్భూతికామస్తు తం త్యజేత్ 

సేవార్గినాం సకాశాత్తు బలాత్కారేణ యః ప్రభుః. 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

గృహ్లీయాత్తు కరం సద్యః పతేత్స సహ తేన చ 

దేవస్య సన్నిధౌ భక్తెర్బక్యా యత్తు సమర్వ్యతే. 

పత్రం ఫలం వా మూలం వా స్వర్ణం వాసాంసి చేతరత్ 

దాయాద్యమర్భకానాం తు యో మోహాదపనిహ్నతే. 

స్వయం వా 2ప్యుపయుంజీత స పాపీ నరకం (వ్రజేల్ 

విశ్రాణయన్తి హరయే యద్భక్తా భక్తిభావితాః 

తన్నామ్నా పూజకానేవ జానన్తి ఫలభాగినః 

స్థిరజంగమయోః పూజా యతస్సమ్పాదితా భవేత్. 

తస్మాద్భగవతో నామ్నా దత్తం యద్దేవమనిరే 

విహాయాభరణాదీని వాసాంస్యన్యత్సరిచ్చదమ్. 

దేవా 2.లంకారయోగ్యాని మూల్యవన్తి విశేషతః 

అర్భకా ఏవ గృహ్లీయు: ప్రతిబర్నీత నేతరః. 

యస్వధీకారగర్వేణ దేవాగారముపాడ్రితః 

అకాలే సేవితుం చేచ్చేత్సో 2పి యాస్యతి దుర్గతిమ్. 

అథ వా సేవితుం చేచ్చేత్కారణేనా 2పి కేన చిత్ 

ఉక్తేప్పేవ తు కాలేషు సేవేత మతిమాన్నరః. 

అన్హ్యార్బనావసానే యత్ కవాటో బధ్యతే తతః 

పునరుద్దాటనం యావ(త్రత్యూషే చ భవిష్యతి. 

తావన్నైవ హరిం సేవేదకాలస్స విశేషతః 

ప్రత్యూషాద్యన్యకాలాన్తపూజనే 2పి తు మ(న్తతః. 

తత్తత్కాలే కవాటస్య బన్దనే విహితే 2పి చ 

న తదా తావతీ హానిరవబద్దే 2ప్యమ(న్రకమ్. 
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514 శ్రీ వైఖభానసభగవచ్చాస్తే, భార్లవే 

అథా ఒర్భనార్హకాలేపి భక్తానాం సేవనాయ తు 

అకాలా బహవః (ప్రోకాస్తథా యవనికోదితాః. ౬౩౨ 

తస్మాదకాలసేవాం తు విధినా పరివర్ణయేత్ 

విషయా'క్రాన్తచిత్తానాం విష్ణర్భనమకుర్వతామ్. ౬౩3 

కర్మభూమౌ నృణాం జన్మ కర్మా2పి విఫలం (ధ్రువమ్ 

యో గురౌ మానుషం భావం శిలాభావం చ దైవతే. ౬౩౪ 

మశ్రేషు జీవికాభావం హింసాభావం మఖేషు చ 

పూజకేషు చ పూజాయాం నీరసం భావమేతి సః. ౬౩౫ 

సర్వధా నిన్దితవ్యో హి జీవితం తస్య నిష్ణలమ్ 

క్షమామనన్తః 

అథ వక్ష్యే విశేషేణ క్షమామగన్రవిధిం పరమ్. ౬౩౬ 

అపచారేషు సర్వేషు యం జప్త్వా ముచ్యతే నరః 
అపరాధః కృతో యేన జానతా స్వవశేన సః, ౬౩౭ 

క్షమామ(న్తసహ(స్రస్య జాపెనా2పి న ముచ్యతే 

క్షమామనన్రస్థ శేషాఘధ్యంసనక్షమ ఉచ్యతే. ౬౩౮ 

“నారాయణ నమస్తే 2స్తు నమో భక్తపరాయణ 

నమో నమో నమస్తే 2స్తు నమస్తే 2స్తు నమో నమః. ౬౩౯ 

అజ్ఞానాదర్థలోభాద్యా రాగాద్ద్వేషాత్రమాదతః 

అపరాధః కృతో యస్తం క్షమస్వ పురుషోత్తమ. ౬౪౦ 

సంధ్యయోశ్ళ దివా రాత్రౌ జాగ్రత్వ్వప్పసుషుప్తెషు 

అపరాధః కృతో యస్తం క్షమస్వ పురుషోత్తమ. ౬౪౧ 

కాయేన మనసా వాచా సర్వైర్యాపి సముచ్చితైః 

అపరాధః కృతో యస్తం క్షమస్వ పురుషోత్తమ. ౬౪౨ 



ప్రకీర్ణా 2 ధికార; 

తిష్టతా (వ్రజతా చైవ శయ్యాసనగతేన చ 

అపరాధ: కృతో యస్తం క్షమస్వ పురుషోత్తమ. 

స్నాస్యతా జపతా వాపి యజతా జుహ్యతా మయా 

అపరాధః కృతో యస్తం క్షమస్వ పురుషోత్తమ. 

భుజతా ధ్యాయతా నూనం విషయానుపసేవతా 

అపరాధాః కృతా యే తాన్ క్షమస్వ పురుషోత్తమ. 

మయా వా మజ్జనైర్యాపి మమ బన్హుభిరేవ వా 

అపరాధః కృతో యస్తం క్షమస్వ పురుషోత్తమ. 

రాజ్ఞా వా తదమాత్యైర్యా రాజభృత్రైరథా 2పి వా 

అపరాధః కృతో యస్తం క్షమస్వ పురుషోత్తమ. 

ఆచార్యేణా 2ర్భకేనా 2పి భక్తైర్యా పరిచారకైః 

అపరాధః కృతో. యస్తం క్షమస్వ పురుషోత్తమ. 

గాయకైర్షర్రకైర్యా ఒథ .వాదిత్రాణాం చ వాదకైః 

అపరాధ: కృతో యస్తం క్షమస్వ పురుషోత్తమ. 

ప్రణవాదివిసర్గాన్తం (క్రియాసు విధిపూర్వకమ్ 

అమ(న్తమర్భనే దోషం క్షమస్వ పురుషోత్తమ. 

ఉద్ద్ధానాచ్చయనాన్తన్తు (క్రియాసు వివిధాసు చ 

(శ్రద్దాలోపకృతం దోషం క్షమస్వ పురుషోత్తమ. 

కళ్ళక్నోత్యర్చితుం దేవం త్యామనాద్యన్తమవ్యయమ్ 

తస్మాదజ్ఞానచరితం క్షమస్వ పురుషోత్తమ 

ప్రార్థయే దేవదేవం త్వాం ప్రసీద భగవన్మయి 

ప్రసీదతు రమా మహ్యం తవ వక్షఃస్థలాలయా. 
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516 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా'ప్తే భార్గవే 

ఈశానా జగతో దేవీ మాతా నిత్యానపాయిని 

ప్రసీదన్తు సురాః సర్వే ప్రసాదాద్యువయోర్మయి 

స్వస్త్యస్తు కృపయా 2సా కం యువయోః సుప్రసన్నయో।; 

ఉపచారాపదేశేన కృతానహరహర్మయా. 

అపచారానిమాన్ సర్వాన్ క్షమస్వ పురుషోత్తమ 

ఇతి విజ్ఞాపయేద్భ్ఫూయో భక్తిసాధ్వసభావితః. 

తదర్హనాత్సరం ప్రీతః (ప్రసీదతి ఖగధ్వజః 

క్షమామం(త్రమియం దేయాన్న చా ఒశు(శ్రూషవే క్వచిత్. 

గుహ్యాద్గహ్యతమో గోప్యస్సర్వదా గురుభిః సదా 

ఇతి శ్రీవైభానసే భగవచ్చా(స్తై భృగు(ప్రోక్రాయాం సహితాయాం 

ప్రకీర్ణా 2.ధికారే షట్త్రింశో ఒధ్యాయ,. 

అథ సప్తత్రింశో 2_ధ్యాయః. 

తియుగధర శ్ర ప్రపంచ:. 

అథ వక్ష్యే లఘూక్తేన యుగధర్మాంస్తతః పరమ్ 

కృతం (త్రేతా ద్యాపరశ్ళ కలిశ్చేతి చతుర్యుగమ్. 

కృతమేవ చ కర్తవ్యం తస్మిన్ కాలే యదీప్పితమ్ 

న తత్ర ధర్మాః సీదన్తి న చ క్లీయన్తి వై ప్రజాః. 

తతః కృతయుగం ఫప్రోక్రమన్వర్థేన గుణేన వై 

న తఫ్మిన్ యుగసంసర్లే వ్యవాయో నే న్దియక్షయః. 

నా౭సూయా నా౭పి రుదితం న దరో న చ పెశునమ్ 
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ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

న వి(గహో న విద్వేషో న మిథ్యా నా 2పి వంచనమ్. 

న భయం న చ సన్హాపో న లోభో న చ మానితా 

తదా జ్యోతిః పరం బ్రహ్మ వైఖానసమనామయమ్. 

యా గతి ర్యోగినామేకా హ్యపునర్భవకాంక్షిణామ్ 

విష్ణుస్సర్వాత్మకో దేవః శుక్షో
 నారాయణః స్మృతః. 

అన్రర్యామిణి తస్మింస్తు సర్వలోకమయే హరౌ 

స్వయం శుక్లత్వమాపన్నే సర్వమచ్చం భవిష్యతి. 

(బ్రాహ్మణాః క్షత్రియా వైశ్యాశ్ళూద్రాళ్ళే భగ
వత్సరాః 

స్వకర్మనిరతాస్సర్వ భవన్తి మనుజాః కృతే. 

సమాశమం సమాచారం సత్యభూతం తపోరతమ్ 

విజ్ఞానభరితం సర్వం జగద్భవతి సన
్తతమ్. 

ఏకవేదసమాయుక్తా ఏకధర్మవిధి(క్రియాః 

పృథగ్రర్మాస్పేకవేదా ధర్మమేకమను
వ్రతాః. 

చతురాశ్రమయుక్తన కర్మణా కాలయోగినా 

అకామఫలసంయోగాః (ప్రాప్పువస్తి పరాం గతిమ్. 

కృతే యుగే చతుష్పాదశ్చాతుర్వర్ల్యస్య శాశ్యతః 

ఏతత్మృతయుగం నామ తైగుణ్యగుణవర్జితమ్. 

తతస్తేతాయుగం నామ యత్ర ధర్మస్రిపాద్భవేత్ 

రక్తతాం తు సమభ్యేతి హరిర్నారాయ
ణః ప్రభుః. 

సత్య(ప్రవృత్తాశ్చ నరాః దానధర
్మపరాయణాః 

యజన్తే వివిధైర్యజ్ఞెర్నారాయణమ
నామయమ్. 

బ్రాహ్మాణాద్యాస్వ్వధరే షు ప్రవర్తనే నిరన్తరమ్ 
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518 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా(స్తే, భార్గవే 

యతో ధర్మపదే వృద్దా ద్వాపరం 'ప్రతిపేదరే. 

యుగం సంశీనధర్మత్యాద్దాపరం పరిచక్షతే 

విష్ణుః పీతత్యమభ్యేతి వేదశ్చా 2పి విభజ్యతే. 

ద్విపాద్భవతి వై ధర్మో ద్వాపరే సముపస్థితే 

ద్వివేద్య్వాకవేదాశ్స నిర్వేదాశ్ళ తథా పరే. 

విభిన్నశాస్త్రనిష్టాశ్ళ భవన్తి వివిధక్రియాః 

ప్రజా దానపరా భూత్వా దానం శంసన్తి సన్తతమ్. 

రాజసం భావమాఢ్రిత్య,రాజసీ భవతి ప్రజా 

సత్తాత్రచ్యవమానానాం వ్యాధయో భృశదారుణాః. 

అత్యాహితాని చాన్యాని భవిష్యన్యధరోత్తరమ్ 

కాలస్య 'హస్వతా యోగాచ్చతుర్హం స్యాద్యుగం కలి;. 

ప్రత్యక్షరూపధృగ్రేవో న కలౌ దృశ్యతే యతః 

కృతాదిష్వివ తేనైవ (త్రియుగః కలిరుచ్యతే. 

పదేనైకేన వై ధర్మః (ప్రవర్తేత కలౌ యుగే 

తస్మింస్తు సమనుప్రాప్తే న ధర్మస్సంప్రవర్తతే. 

తామసం యుగమాసాద్య హరిః కృష్ణత్వమేతి చ 

యః కళ్ళ్చిదత్ర ధర్మాత్మా క్రియాయోగరతో భవేత్. 

నరం ధర్మపరం దృష్ట్వా సర్వే ఒఇసూయాం ప్రకుర్వ తే 

వర్ణాశ్రమా(్రితాచారాః ప్రణశ్యన్తి న సంశయః. 

(వ్రతాచారాః ప్రణశ్యస్తి ధ్యానయజ్ఞాదయస్రథా 

ఉప(ద్రవా జనిష్యన్తి హ్యధర్మస్య ప్రవర్తనాత్. 

అసూయానిరతాసురే దంభాచారపరాయణాః 
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ప్రకీర్ణా 2- ధికారః 

ప్రజాశ్చాల్పాయుషస్సర్వే భవిష్యన్తి కలౌ యుగే. 

సర్వే ధర్మాః ప్రణశ్యస్త క్షే కృష్ణత్వమాగతే 

యస్మాత్కలిర్మహాఘోరస్సర్వ పాపస్య సాధకః. 

(బ్రాహ్మణాః క్షత్రియా వైశ్యాళ్ళూద్రా ధర్మపరాజ్ముఖ
ాః 

ఘోరే కలియుగే ప్రాప్తే ద్విజా వేదపరాబ్ముఖా:. 

వ్యాజధర్మపరాస్సర్వ వృధాహంకార దూష
ితాః 

సర్వమాక్షిస్యతే నిత్యం నరైః పండితమానిభ
ిః. 

అహమేవాధిక ఇతి సర్యో వివద తే జనః 

అధర్మలోలుపాస్సర్వే తథా చైవ ద్విజాతయః
. 

అత స్వల్పాయుషస్సర్వే భవిష్యస్తి కలౌ యుగే 

అల్సాయుష్ట్వాన్మనుష్యాణాం న విద్యాగ్రహణం భవేత్. 

విద్యా గ్రహణ శూ న్యత్వా దధర్మస్సం ప్రవర్తతే 

వ్యుత్కమేణ ప్రజాస్సర్వా (మియన్తే పాపతత్పరాః. 

బ్రాహ్మణాద్యాస్తథా వర్గాస్సంకీర్యన్తే పరస్పరమ్ 

కామ(క్రోధపరా మూఢా వృధాహంకారపూరితాః. 

బద్దవైరా భవిష్యస్తి పరస్పరవధేప్పవః 

జనాస్పర్వే దయాహీనా దాక్షిణ్యపరివర్జితాః. 

శూద్రతుల్యా భవిష్యన్తి తపస్సత్యవవర్ణితొః 

ఉత్తమా నీచతాం యాన్తి నీచాశ్చోత్తమతాం తథా. 

రాజానో (ద్రవ్యనిరతా లోభమోహపరాయణాః 

ధర కంచుకసంవితా ధర్మవిధ్వంసకారిణ: 

యోయో 2 శ్వరథనాగాఢ్యస్సు స రాజా భవిష్యతి 

అయో తప ుతటుణకయయిు. 2. 
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520 శ్రీ వైభానసభగవచ్చాస్తే, భార్లవే 

కింకరాశ్ళ భవిష్యన్తి శూద్రాణాం చ ద్విజాతయః. 

మ్లేచ్చాశ్ళ యవనాద్యాశ్చ పాలయన్తి వసుంధరామ్ 

అనావృష్టిభయాత్రాయో గగనాదత్తచక్షుషు. 

భవిష్యన్తి నరాస్సర్వే సదా క్షుదృ్భయకాతరాః: 

కలౌ నరా భవిష్యస్తి స్వల్పభాగ్యా బహు(ప్రజాః 

పతివాక్యమనాదృత్య సదాన్యగృహతత్సరాః 

దుళ్ళీలా దుష్టశీలేషు కరిష్యన్తి స్పృహాం (స్త్రియః. 

పరుషా ఒనృతభాషిణ్యో దేహసంస్కార వర్టితాః 

వాచాలాశ్ళ భవిష్యన్తి కలౌ ప్రాప్తే సదా (స్త్రియః. 

నగరేషు చ (గ్రామేషు (ప్రాకారాట్టాదికాన్ జనాః 

చోరాదిభయభీతాశ్ళ కాష్టయశ్రాణి కుర్వతే. 

దుర్భిక్షకరపీడాభిరతీవోప(ద్రుతా జనాః 

గోధూమాన్నయవాన్నాఢ్యాన్ దేశాన్ ప్రాప్యున్తి దుఃఖితాః. 

స్వకార్యసిద్దిపర్యన్తం స్నిహ్యన్య్యన్యేషు మానవాః 

భిక్షవశ్సా పి మిత్రాదిస్నేహసంబంధయ న్రితా:. 

అన్నోపాధినిమిత్తేన శిష్యాన్ గృహ్హన్తి సర్వతః 

ఉభాభ్యామపి హస్తాభ్యాం శిరఃకండూయనం (స్త్రియః. 

కుర్వన్త్యో భర్చ ముఖ్యానామాజ్ఞాం భేత్స్యన్త్వనాదృతాః: 

పాషండాలాపనిరతాః పాషండిజనసంగినః. 

భవిష్యన్తి యదా విప్రా స్తదా వృద్దిమియాత్కలిః 
అల్ఫోదకాస్తథా మేఘా అల్పసస్యా వసుంధరా. 

అల్పక్షీరాస్తథా గావః క్షీరాత్సర్సిర్ష జాయతే 

3౭ 

3౮ 

3౯ 

౪0 

లా 

yo 

3 

ల 

Ca 

౪౬ 

౪౭ 



ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

ఎకవర్ణా భవిష్యన్తి వర్ణాశ్ళత్వార ఏవ చ. 

నా2స్తి వర్ణాన్తరం తత్ర లయం యాస్యన్తి మానవాః 

సన్తస్సీద న్యసన్తశ్చ విలసన్తి సమన్తతః. 

మైత్రీ పరజనే భూయాద్వైరం చ స్వజనే భవేత్ 

పుత్రాః పిత్సషు జీవత్సు మియన్తే చ తదగ్రతః. 

కలౌ కాకిణికే 2ప్యర్థి విగృహ్య త్యక్తసౌహృదాః 

త్యక్ష్యన్తి హి ఫ్రియాన్ ప్రాణాన్ హనిష్యన్తి స్వబాంధవాన్, 

పాషండ(ప్రచురే ధర్మే దస్యుప్రాయేషు రాజసు 

చౌర్యాన్సతవృధాహింసానానావృత్తిషు వై నృషు. 

శూద్రప్రాయేషు వర్తేషు ఛాగప్రాయేషు గోషు చ 

కరిష్యన్తి తథా శూద్రాః ప్రవ్రజ్యాలింగినో 2ధమా:. 

కాషాయపరివితాశ్చ జటిలా భస్మధూసరాః 

అశౌాచావక్రమతయ: పరపాకాన్నజీవినః. 

దేవద్విజనివాసేషు పూజామిచ్చన్తి పాపినః 

భవిష్యన్తి దురాత్మానః శూద్రాః ప్రవ్రజితాస్తథా. 

ఉత్కోచ జీవినస్తత్ర మహాపాపరతా స్తథా 

భఎవిష్యన్యథ పాషండాః కాపాలా భిక్షవో 2ఒధమాః 

ధర్మవిధ్యంసశీలానాం ద్విజానాం రాజవల్ల భాః 

శూద్రా ధర్మాన్ ప్రవక్ష్యన్తి ప్రప్రజ్యాలింగినో ఇధమా:. 
గీతవాద్యపరా విప్రా వేదవాదపరాజ్ముఖా: 

భవిష్యన్తి కలౌ (ప్రాప్తే శూ(ద్రమార్గప్రవర్తినః, 

హర్తారో న చ దాతారో భవిష్యన్తి కలౌ యుగే 
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విశ్వాసహీనాః పిశునా వేదదేవద్విజాతిషు. 

అసంస్కృతో క్షివక్తారో రాగద్వేషపరాస్త్రథా 

పరమాయుశ్ళ తేషాం స్యాత్తదా వర్షాణి షోడశ 

పంచమే వా2ఇథ షష్టి వా వర్షే కన్యా ప్రసూయతే 

సప్రవర్తాష్టవర్హాశ్ళు ప్రసూయన్తే తథా నరాః. 

స్వకర్మత్యాగినస్సర్వ కృతఘ్నా భిన్నవృత్తయః 

యాచకాః పిశునాశ్లైవ భవిష్యన్తి కలౌ యుగే. 

పరావమాననిరతా ఆత్మస్తుతిపరాయణాః 

పరస్వహరణోపాయచిన్తకా స్పర్వదా నరాః. 

నిన్దాం కుర్వన్తి సతతం పితృమాతృకులేషు తు 

వదన్తి వాచా ధర్మాంశ్చ చేతసా పాపలోలుపాః. 

ఛాదయన్తి ప్రయత్నేన స్వదోషం పాపకర్మజమ్ 

అపాపే దుష్కృతం సమ్యగ్వివృణ్వన్తి నరాధమాః. 

ధర్మమార్గప్రవక్తారం తిరస్కుర్య్వన్తి పాపినః 

భవిష్యన్తి కలౌ ప్రాప్తే రాజానో మ్లేచ్చజాతయః. 

ద్విజాళ్ళ క్షత్రియా వైశ్యా! శూద్రాశ్చాన్యాళ్ళ జాతయః 

అత్యన్తకామినస్పర్వే సంకీర్యన్తే పరస్పరమ్ 

న శిష్యో న గురుః కళ్ళిన్న పుత్రో న తథా పితా 

న భార్యా న పతిస్తత్ర భవితా సర్వసంకరః. 

కలౌ చ తే భవిష్యన్తి ధనాఢ్యా అపి యాచకాః 

రసవిక్రయిణశ్సా 2పి భవిష్యన్తి కలౌ యుగే 

ధర్మపత్నీషు యచ్చన్తి పతయో జారలక్షణమ్ 
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ద్విష్యన్తి పితరం పుత్రా గురుం శిష్యా ద్విషన్తి చ. 

పతిం చ వనితా ద్వేష్టి కలౌ ప్రాప్తే న సంశయః 

లోభాభిభూతమనసస్సర్వే దుష్కర్మశాలిన:. 

పరాన్నలోలుపా నిత్యం భవిష్యన్తి ద్విజాయతః 

పర'స్రీనిరతాస్పర్వే పరద్రవ్యపరాయణాః. 

మర్య్యామిషేణ జీవని దుహన్తశ్చాప్యజా 2వికాన్ 

సరిత్తీరేషు కుద్దాలైరోపయిష్యున్తి చౌషధీః. 

అత్యల్ఫాని ఫలాన్యాసాం భవిష్యన్తి కలౌ యుగే 

వేశ్యాలావణ్యశీలేషు స్పృహాం కుర్వన్తి యోషితః. 

ధర్మవిఘ్నా భవిష్యన్తి స్రియశళ్ళ పురుషేషు చ 

న కన్యాం యాచతే కళ్చిన్న చ కన్యాప్రదో నరః. 

కన్యా వరాంశ్చ ఛందేన (గ్రహీష్యన్సి పరస్పరమ్ 

(ప్రాయశః కృపణానాం చ బన్హూనాం చ తథా ద్విజాః. 

సాధూనాం వివిధానాం చ విత్తాన్సపహరన్త్సి చ 

న యక్ష్యన్తి న హోష్యన్తి న తపస్యన్తి వై జనాః. 

నైవ దాస్యన్తి దానాది నా 2ర్భయిష్యున్తి వా హరిమ్ 

న ధర్మే నివిశిష్యన్తి హేతువాదకథా(శ్రయాః. 

అపాట్రేష్యేవ దానాని కుర్వన్తి చ తథా నరాః 

క్లీరోపాధినిమిత్తేన గోషు ప్రీతిం ప్రకుర్వతే. 

న కుర్వన్తి తథా విప్రాః స్నానశౌచాదికాః (క్రియాః 

అకాలకర్మనిరతాః కూటయుక్తివి శారదాః. 

దేవనినాపరాశ్రైవ విప్రనిన్హాపరాస్తథా 
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త్యక్తపుం డ్రశిఖాసూ త్రాశృరిష్యన్త ద్విజాతయః, 

విష్షుభక్తిపరం న న్యాన్మనః కస్యా 2పి జాతు చిత్ 

దేవపూజాపరం దృష్ట్వా సర్వే పరిహసన్తి చ. 

శా(స్త్రోదితాశ్చ యే దేవాః పరివారా మధుద్విషః 

తాన్ పరిత్యజ్య మోహేన నరాః కాలబలాత్కృతాః. 

హేతువాదపరాన్ దేవాన్ కరిష్యన్యపరాం స్తదా 

నిర్బధ్నన్తి ద్విజానేవ కరార్థం రాజకింకరాః, 

నా(ద్రియన్తే ద్విజానన్యే కలౌ పాపసమాకులే 

దానయజ్ఞజపాదీనాం వికక్రీణన్తే ఫలం ద్విజాః. 

ప్రతిగ్రహం చ కుర్వన్తే చండాలాదేరపి ద్విజాః 

శూ(ద్రస్తీసంగనిరతా విధవాసంగలోలుపాః, 

రజస్వ్వలానాం వోఢారో భవిష్యన్తి కలౌ యుగే 

శూద్రాన్నపాననిరతాః శూద్రప్రాయా భవన్తి చ. 

అట్టశూలాజనపదాః శివశూలాళ్ళ తుపష్పథాః 

ప్రమదా: కేశశూలిన్యో భవిష్యన్తి కలౌ యుగే. 

కుహకాశ్ళ జనాస్తత్ర హెతువాదవిశారదాః 

పాషండినో భవిష్యన్తి తిష్టన్యాశ్రమనిన్హకాః:. 

న చ ద్విజాతిశుశ్రూషాం సర్వధర్మనివర్తినీమ్ 
xt xt ఏటి ఏ 
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౯ గృహ ప్రాయేష్యా(శ్రమేషు యోగిప్రాయేషు బంధుషు. 

తతశ్చా 2.నుదినం ధర్మస్పత్యం శౌచం దయా క్షమా 

కాలేన బలినా సర్వం నశ్యత్యాయుర్చలం స్మృతి: 

విత్తమేవ కలౌ నూణాం జన్మాచారగుణోదయమ్ 
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దాంపత్యే ఒభిరుచిర్హేతుర్మాయైవ వ్యవహారకే. 

ధర్మన్యాయవ్యవస్థానాం కారణం బలమేవ హి 

ప్రీత్వమేవోపభోగే స్యాద్దిప్రత్వే సూత్రమేవ హి. 

లింగమేవాశ్రమఖ్యాతావన్యాయో వృత్తికారణమ్ 

అవృత్తౌ చా 2పి దౌర్బల్యం పాండిత్యే చా ఒఫలం వచః, 

స్వీకార ఏవ చోద్యాహే స్నానమేవా 2శుచౌ స తమ్ 

ఉదరంభరితా స్వార్ధ సత్యత్వే ధార్ష్య మేవ హీ. 

దాక్ష్యే కుటుంబభరణం యశోర్ధే ధర్మసేవనమ్ 

ఇత్హం కలియుగే (ప్రాప్తే ధర్మస్సర్యో 2పి జీర్యతే. 

యదా మాయా 2నృతం తంద్రా నిద్రా హింసా విషాదనమ్ 

శోకో మోహో భయం దైన్యం స కలిస్తామసః స్మృతః. 

యదా యదా సతాం హానిర్వైదికానాం ద్విజన శ్రనామ్ 

తదా తదా కలిం(ప్రాప్తమవబుద్దేత పండితః. 

అహో దు;ఖమహోదుఃఖమహోదుఃఖమహో మహత్ 

స్వరూపమతిభీమస్య సంసారస్య సుదుర్భరమ్. 

విణ్మూత్రపూయకలితే గర్భవాసే నిపీడనాత్ 

అశుచావతిభీభత్సే దుఃఖమత్యన్తదుస్సహమ్. 

దుఃఖం చ జాయమానానాం గాత్రభంగాదిపీడనే 

వాతేన ప్రేర్యమాణానాం మూర్చనాయాతిభీతిదమ్. 

బాలకే నిర్వివేకానాం భూతదైవాత శసంభవమ్ 

యౌవనే వార్హకే చైవ మరణే చాతిదారుణే. 

ఏకోత్తరం మృత్యుశతం దేహే జ్ఞేయం ప్రతిస్టితమ్ 
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526 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా(స్తే భార్గవే 

తతైకః కాలసంజ్ఞః స్యాచ్చెష్యాస్తాగన్తుకాః స్మృతాః. 

యేచా(త్రా 2గన్తుకాః (ప్రోక్తాస్తే తు శామ్యన్తి భేషబైః 

జపహోమ॥ప్రదానైశ్ళ కాలమృత్యుర్న శామ్యతి. 

వివిధా వ్యాధయశ్ళస్త్రం సర్సాద్యాః (ప్రాణిన స్తథా 

విషాణి చా 2భిచారాశ్ళ మృత్యోర్ద్యారాణి దేహినామ్. 

నౌషధం న తపో దానం మనా న చ బాన్టవాః 

శక్నువన్తి నరం త్రాతుం కాలమృత్వు(ప్రపీడితమ్. 

రసాయనతపోజప్యయోగసిద్దెర్మహాత్మభిః 

కాలమృత్యురపి (ప్రాప్తో జీయతే ఒనలసైర్నరై:. 

నా2స్తి మృత్యుసమం దుఃఖం నా 2స్తి మృత్యుసమం భయమ్ 

సద్భార్యాం పుత్రమి(త్రాణి రాజ్యైశ్సర్యసుఖాని చ. 

ఆబద్దాని చ వైరాణి మృత్యుస్సర్వం వినాశయేత్ 

యద్దుఃఖం మరణే జన్హోర్న తస్యేహ సమం క్వచిత్. 

మండూక ఇవ సర్పేణ (గ్రస్యతే మృత్యునా జగత్ . 

బాన్హవైశ్ళ పరిష్వక్తః ప్రియైశ్చ పరివారితః 

నిశ్చ్వసన్ దీర్హముష్షం చ ముఖేన పరిశుష్యతా 

చతుర్వ్వన్తేషు ఖట్యాయాః పరివృత్య ముహుర్హుహుః. 

సమ్మూఢ: క్షిపతే ఒత్యర్థం హస్తపాదమితస్తతః 

'ఖట్యాయా వాంఛతే భూమిం భూమేః ఖట్వాం తతో మహీన్. 

వివస్త్రస్త్యక్తలజ్ఞళ్ళ మూ(త్రవిష్టాపరిషుతః 

యాచమానశ్ళ సలిలం శుష్కకంఠా 2స్యతాలుకః. 

చిన్తయానళ్ళ విత్తాని కస్యైతాని. మృతే మయి 
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ప్రకీర్ణా 2 ధికారః 

నభా 2గైళ్ళ స్పృశన్ భూమిం కాలపాశేన కర్షితః, 

మియతే పశ్యతామేవ గలే ఖురఖురాయతే 

జీవసణజలూకావద్దేహాద్దేహం విశేదసా. 

సం(ప్రాప్యోత్తరవంశే చ తనుం త్యజతి పౌర్వికీమ్ 

దేహభేదేన యః పుంసాం వియోగ; కర్మసంక్షయాత్. 

మరణం తద్వినిర్దిష్టం న నాశ పరమార్హతః 

జాయతే (మియతే చైవం కర్మభి స్వ్వయమారితై: 

శీతోష్లతృష్టాక్షుద్రోగ్రజ్వరాదిపరివారితః 
అల్లి 5 a? . సర్వదైవపుమానా స్త యావజ్జన్మాన్త సంస్థితిః. 

దుఃఖా 2తిశయభూతం హి యదన్తే నా 2సుఖం నృణామ్ 

తస్యోపమానం నైవా 2స్తి కార్యేళైవా ఒను మీయతే. 

కృష్యమాణస్య పురుషైర్యద్యమస్యాతిదుస్సహమ్ 

దుఃఖం తత్సంస్కృతిం. ప్రాప్తం కరోతి మమ వేపథుమ్. 

తతశ్రైవ పునస్తస్య యోనిసం(క్రమణే చ యత్ 

గర్భస్థస్య చ యద్దుఃఖమతిదుస్సహముల్బ్పణమ్. 

పునశ్చ జాయమానస్య బాల్యయౌవనజం చ యత్ 

దుఃఖాన్యేతాన్యన్హాని సంసారాన్తరవర్తిభి:,, 

పురుషైరనుభూయన్తే సుఖభ్రాన్సివిమోహితై; 

న వై సుఖకలా కాఛిదత్రా 2స్త్యత్యన్తదు:ఖదే. 

సంసారసంకటే సంగముపేతానాం కదా చన 

విషయాసక్తమనసస్త్పతతం పామరా జనాః, 

న మతిం కుర్వతే విష్టా సర్వలోకేశ్య్వరేశ్వరే 
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528 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా(స్తే భార్గవే 

అథా 2ఏ నాఇత్ర బిభ్యన్తి వైష్ణవా భగవత్రియాః. 

విష్ణుధ్యానపరాస్సన్స్తో విష్ణర్భనపరాయణాః: 

తే విష్ణుసదృశా జ్ఞేయా న హి తాన్ బాధతే కలిః. 

మాయేయం వైష్ణవీ భూయః పాతయే(త్రాణినస్తదా 

దుస్తరా 2పి భవేత్సాధ్యా భైర్చ్య స్తం మాధవే మనః. 

అసంత్యజ్య చ గార్హస్థ్యమతప్యా చ తథా తపః 

ఛినత్తి వైస్లవీం మాయాం కేశవారాధనే రతః. 

విషయానవిరోధేన సేవమానో 2పి మాధవమ్ 

అర్భయానస్త రన్వేనాం విష్ణమాయాం దురత్యయామ్. 

యత ఏవమతో లబ్బా శరీరం కర్మసాధనమ్ 

శుభం కర్మైవ కర్తవ్యం తత్రసాదాయ మానవైః. 

ప్రసాదితే ఒస్మిన్ సర్వేషాం స్వవర్ణాశ్రమకర్మభి: 

సర్వే హస్తగతాః కామా ముక్తిశ్సా 2న్తే కరస్థితా. 

కార్యార్డా మూర్తయస్తస్య లో కకల్యాణకారకాః 

అతస్పాకారమేష్ట్వా భక్త్యేమం సిద్ధిమాప్న్షుయాత్. 

ఇదం చ శాస్త్రమాలంబ్య పూజయేద్విష్టమవ్యయమ్ 

యద్ధ్యానం కేవలం (ప్రోక్తం శాస్త్రే క్షచిదనాశ్రయమ్. 

న తత్రే నియదౌర్చల్యాత్కర్మస్థస్యాధికారితా 

యథా గిరితటా(గ్రస్థవనస్పతిఫలేచ్చయా. 

ఉపాయే వర్తతే 2శా(న్ర స్తథా 2సౌ యత్నమాచరేత్ 

సర్వత్ర (క్రమవాన్ యత్నః కార్యో నేఛ్చైవ కేవలా. 

తత్కాయవాజ్మనోయోగైః (క్రమాదిచ్చేత్సరాం గతిమ్ 
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(ప్రకీర్ణా 2. ధికారః 

నిరాకారే తు యా భక్త్యా పూజేష్టా ధ్యానమేవ వా. 

రమణీయమివాభాతి తదనర్థస్య కారణమ్ 

స్ట్రూలభావప్రసంగీని జన్మనా 2-స్యేన్టియాణి తు. 

సూక్ష్మాచ్చ న ప్రపద్యన్సే చిరాచ్చ కిముతా 2చిరాత్ 

న చ రూపం వినా దేవో ధ్యాతుం కేనా 2పి శక్యతే, 

సర్వరూపనివృత్తా హి బుద్దిః కుత్రా 2స్య తిష్టతి 

నివృత్తా గ్లాయతే బుద్దిర్నిద్రయా హి పరీయతే. 

'తస్మాద్విద్యానుపాసీత బుద్దా సాకారమేవ తమ్ 

అస్తి తస్య పరోక్షం తదితి కించిదనుస్మరేత్. 

సర్వధా 2కారముద్దిష్టం న పరిత్యజ్య పండితః 

పరం దేవముపాసీత ముక్తయే వా ఫలాయ వా. 

భక్త్యా కృతేనార్భనేన తుష్టో దేవః ప్రజాపతే; 

పూజాద్యను[గ్రహాయా 2దావావిర్భూతశ్చతుర్చుజః 

తస్మాత్తేనైవ రూపేణ (హ్రియా లక్ష్మ్యా సమాయుతః 

ధ్యేయస్పేవ్యో ఒర్భనీయశ్చ సదా నారాయణో బుధైః. 

సాకారే 2స్మిన్ కృతా పూజా స్తుతిర్వా ధ్యానమేవ వా 

విధినా శాస్త్రదృష్టేన తస్మిన్నేవ కృతా భవేత్. 

తదేవా ఒరాధనం విష్ణోరవజ్ఞాతం విశేషతః ' 

ఖ్యాపనార్థం కలౌ కళ్చిదృవిష్యతి మహామతిః. 

ధర శ్రైభైనిరధర శస్య వృద్దిర్యావద్భవిష్యతి 

తావద్భర్హా. మహావిష్ణు : సృజత్యాత్మానమాత్మనా. 

శ్రీనివాసే జనావాసే శ్రీనివాసః స్వయం హరిః 
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530 శ్రీ వైభానసభగవచ్చా(స్తే భార్గవే 

శ్రీనివాసస్పమాఖ్యాతో భూమావవతరిష్యతి. 

ఉత్పత్స్యమాన ఏవా 2సౌ (భ్రాజమానస్స్వ తేజసా 

జగదావరణం (క్రూరం తమః పుంజం హనిష్యతి. 

పంచహాయన ఏవా 2థ ప్రాప్రసర్వకలాకులః: 

సంస్కృతో 2ఖిలసంస్కారై (ర్పహ్మవర్భససేవితః, 

సర్వలోకేశ్యరం దేవం శ్రీనివాసం శ్రియః పతిమ్ 

చతుర్భుజముదారాంగం దివ్యాభరణభూషితమ్. 

శ్రీవత్సాంకం మహాబాహుం శంఖచ(క్రగదాధరమ్ 

కిరి టముకుటోపేతం వరదా 2భయచిహ్నితమ్. 

హైమోర్డ్యపుం(డ్రలావణ్యలసద్య్వదనపంకజమ్ 

వైఖాన సైర్మహాభాగైరర్భ్యమానం నిరన్తరమ్. 

కృతాస్పదం కలియుగే తదీయం కులదైవతమ్ 

“అరాయి కాణ” ఇత్యాద్ద్యె(శ్రుతివాకై రభిష్టుతమ్. 

“రయి; కకుద్మా 'నిత్యాద్యె ర శ్రిద్రర్వెఖానపైః పరైః 

ఇజ్యమానం విశేషేణ వివిధైః పారమాతి ఖై 

కల్యాణగుణసంపూర్ణం దివ్యమజ్షలవి[గ్రహమ్ 

స్వయంవ్యక్తం పరంజ్యోతిః పరం (బ్రహ్మ పరాత్సరమ్. 

విధినా శాస్త్రదృష్టిన దేవమారాధయిష్యతి 

ప్రసాదసుముఖో దేవస్వాత్మభూతే శిశా స్వయమ్. 

అవనమ్య చ మూర్భానం (గ్రహీష్యతి గలే ్రజమ్ 

దివ్యైః ప్రసన్నైర్లథితాం కుసుమైస్తుళసీదలైః 

స్వయం సార్గం కుమారేణ హవీంషి చ భుబిష్వతి 
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సంతుష్ట్రిన కుమారేణ (ప్రార్థితః కరుణానిధిః. ౧౫౮ 

వైఖానసైర్మహాభాగైరుపేతై స్సహ మన్దిరే 

హవీంష్యశిష్యత్యధ్యక్షం కుమారం సాన్యయిష్యతి. ౧౫౯ 

అర్బావతారమాహాత్మ్యం లోకేభ్యః ఖ్యాపయిష్యతి 

దేవో 2.ర్భకపరాధీనః సర్వం తేభ్యః; కరిష్యతి ౧౬౦ 

తథా సమ్మానితః (ప్రేమా (శ్రీనివాసేన సాదరమ్ 

' యజ్జైర్బహువిదై రనైర్యజ్ఞేశం సంయజిష్యతి, ౧౬౧ 

విశాలే బహుసంస్కారసంకులే వసుధాతలే 
స్థాపయిష్యతి విష్ణర్సాం (గ్రామే (గ్రామే గృహే గృహే. ౧౬౨ 

పురాణి చ జనావాసా గృహాణి గృహిణాం తథా 

మన్దిరైరిన్దిరేశస్య సున్దరైర్నతిబన్దురై: ౧౬౩ 
లు యారో యా 

మండితాని భవిష్యన్తి జగత్తత్త్రం భజిష్యతి 

ఇత ఆచార్య నిర్దేశ ఇతళ్ళిషో పసర్పణమ్. ౧౬౪ 

ఇహైవ గృహిణాం భూయః (ప్రసంగ ఇహ మ(న్రణమ్ 

ఆచార్యవరణం చేహ శిల్పినామిహ మార్గణమ్. ౧౬౫ 

ఇహ (ప్రస్తరసం(గాహ ఇహ దారు[గ్రహస్తథా 

ఇహ దిక్సాధనం చేహ వసుధాసంపరీక్షణమ్. ౧౬౬ 

ఇతో మజ్గలఘోషళ్ళ ఇతః పుణ్యాహవాచనమ్ 

ఇతో ఆద్యేష్టకాన్యాస ఇతో మూర్దెష్టకావిధిః. ౧౬౭ 

ఇతశ్ఫూల(గ్రహశ్ళేత ఇతో వై రజ్ఞుబన్హనమ్ 
ఇతశ్ళ మృత్నాసంస్కార ఇతో వర్లవిలేఖనమ్ ౧౬౮ 

ఇతో మధూచ్చిష్టవిధిరితో 2.లంకారకల్పనమ్ 
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ఇతో ధ్వజస్య నిర్మాణమితో భక్తసమాగమః ౧౬౯ 

ఇతః |ప్రతిష్టాసంకల్స ఇతో నయనమోక్షణమ్ 

ఇతో 2ధివాసనం చేతో (ప్రభూతబలిదాపనమ్. ౧౭౦ 

ఇతో 2గ్నీ మననం చేతో హోమ ఆనన్హవర్దనః 

ఇహ గీతం నృత్తమిహ వాద్యం (శ్రుతిమనోహరమ్. ౧౭౧ 

ఇహ (ప్రతిష్టా దేవస్య ఇహ చ ద్విజభోజనమ్ 

ఇహ కాలోత్సవశ్ళేహ ధనుషి ప్రాతరుత్సవః ౧౭౨ 

ముద్దాన్నస్య గుడాన్నస్య ప్రసాదస్య నివేదనమ్ 

అద్యోత్తిష్టతి వైకుంఠః శయితః క్షీరసాగరే. ౧౭౩ 

అద్య (వ్రతస్యా 2పవర్లో సంశితస్స భువో హరేః 

అద్య వైవాహికం దేవ్యా వ్రతాన్తే లోకమజ్లలమ్. ౧౭౪ 

అద్య పాషీ పూర్ణిమా ఒహో చాద్య చైకాదశీ శుభా 

అద్య దేవస్య కుర్వన్తి స్నపనం కలశైశ్ళతై:. ౧౭౫ 

అద్య దాశరథిర్దాతో ద్వాదశీ మాఘసంభవా 

అద్య జాతా జగన్మాతా ఫాల్లునే రేవతీ తిథౌ. ౧౭౬ 

అద్య కుర్వన్తి దేవస్య దమనోత్సవమీశ్వరాః 

చైత్రమాసస్తు దేవస్య మహా ప్రీతికరః కిల. ౧౭౭ 

కుర్వన్సి మనుజాధీశా వసన్తే దివ్యముత్సవమ్ 

జల'క్రీడోత్సవో హ్యాద్య చైతయా(త్రా హరేః క్వచిత్. ౧౭౮ 

కేతకీమాలతీజాతీమల్లికాదోలికోత్సవ: 
గంధో త్సవో 2.ద్య [క్రియతే పార్షమాసీ కదా దినమ్. ౧౭౯ 

కదా చైకాదశీ పుణ్యా కదా వా ద్యాదశీతిథిః 
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కదా నృసింహస్సంజాతః సృృతమద్య త్రయోదశి, 

వైశాఖే శుక్లపక్షే తు క్రియతే వార్షికోత్సవ: 

కదా భవేత్సౌర్లమాసీ (క్రియతే చంద్రికోత్సవః. 

కదా జ్యేష్టోత్సవో భూయాత్కదా వా పూర్ణిమా శుభా 

ప్రపోత్సవః కదా భూయాదాషాఢీ చ భవిష్యతి. 

కదా చ (శ్రవణం భూయాన్నక్షత్రం యత్ర మారుతి: 
రామసేవాధురం ధృత్యా జాతస్వొక్షాన శ్రహామతిః. 

కదా చ శ్రావణీ భూయాద్య(త్ర నారాయణో హరిః 

స్వాత్మానం జనయామాస లోకకల్యాణహేతవే. 

వైఖానసం ఎఖనసం ఎరించమితి యం ఎదు; 

కదా భాద్రపదో మాసస్తత్ర చైకాదశీ భవేత్. 

కదావా ద్వాదశీ భూయాత్సర్వపాప (ప్రణాశిని 

తిలధేనుం (ప్రదాస్యన్తి యత్ర దేవస్య సన్నిధౌ 

కదా 2శ్వినో భవేన్మాసస్తత్రా 2పి దశమీ శుభా 

అశ్యయా 2త్రా హరేర్ఫూయాదనుయాస్యామహే హరిమ్. 

కదా భవేదమావాస్యా యస్యాం స నరకో హతః 

కదా వా కార్తికో మాసో భవిష్యతి హరి ప్రియః. 

దీపారోపో భవేత్తత్ర కదా వా కార్తికీ శుభా 
కదాయుగాదయ 'స్తద్వత్సుణ్య కాలా విశేషతః. 

కదా భవిష్యతి హరే రథయా(త్రా మహాత్మనః 

కదా వా గజయాత్రా స్యాత్కదా వీశాధిదోహణమ్. 

కదా (భ్రమతి దేవేశో గ్రామవీథీషు సున్హరమ్ 
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కదా లభిష్యతి హరేస్తీర్ణం పరమపావనమ్. 

కదా ప్రసాదం దేవస్య కణస్యా 2పి లభిష్యతి 

కదా శంఖరథాంగాదిదివ్యలాంఛనలాంఛితా. 

పాదుకా దేవదేవస్య సంస్కరిష్యతి మే శిరః 

కదా వా తుళీం పుణ్యామర్సితాం తస్య పాదయోః. 

అశ్నామి శిరసా చైవ ధారయిష్యామి వైష్ణవీమ్ 

కదా వా పుణ్యపుష్పాణామేకం దేవసమర్సితమ్. 

శిరసా ధారయిష్యామి జిఘ్రామి బహుగన్దవత్ 

దేవదేవస్య (ద్రక్ష్యామి కదా సర్వాంగసుందరమ్. 

ఆపాదమౌళిపర్యన్తం లావణ్యమధురం వపుః 

ఇత్యాదికాః కథాస్తత్ర భవిష్యన్తి ప్రజాసు చ. 

సర్వే ధర్మపరాస్సర్వే నారాయణపరాయణాః: 

అర్భనే వాసుదేవస్య భవిష్యన్తి రతా నరాః, 

ఇత్యేవ కాలం కాలేయం గురురుజ్జీవయిష్యుతి 

శ్రీనివాసం శ్రియోవాసమర్చిష్యతి చిరం భువి. 

పాషండోపప్ముతం ధర్మముద్దరిష్యతి వైష్ణవమ్ 

ఇదం చ భగవచ్చాస్త్రం చిరస్థాయి కరిష్యతి. 

సర్వతంత్రస్వతం(త్రో 2సౌ బహూన్ (గ్రన్ఫాన్ ప్రణేష్యతి 

అసంభ్యేభ్యశ్చ శిష్యేభ్య స్తత్వార్థముపదేక్ష్యతి. 

ధర్మవ్యవస్థాం కృణ్వైవం కలావతిభయంకరే 

సమేష్యతి పరం స్థానం తద్విష్టోః పరమం పదమ్. 

యుగాన్తే చ పునర్నామహరేర్నైకో గ్రహీష్యతి 
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తదా హరిర్మహావీరః కల్కీ నామ భఎప్యతి. 

అధర్మనిధనం కృత్వా ధర్మం సంస్థాపయిష్యతి 

హరేర్ణివ్యావతారాణామవతారకథామి మామ్. 

యః పఠే చ్రుణుయాద్వాపి సో2పి యాస్యతి సద్గతిమ్ 
ధన్వాస్తే పురుషశ్రేష్టా దురన్రే భవసాగర, 

యే నామా $పి కలౌ విష్ణోస్స్మరిష్యన్యవ్యయాత్మన:ః 

ధ్యాయన్ కృతయుగే విష్ణుం త్రేతాయాం ద్యాపరే యజన్. 

యత్తత్సృలమవాస్నోతి కలౌ స్మరణమా(త్రతః 

హరేర్హరతి పాపాని నామ సంకీర్తితం సకృత్. 

పాషండబహులే లోకే కలావతిభయంకరే 

తన్నామకీర్తయేద్యస్తు తం విద్యాత్మృతినాం వరమ్. 

తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన భక్త్యా పరమయా యుత; 

సమూర్తారాధనం కుర్యాన్నా ఒన్యథా ముక్తిమాప్నుయాత్, 

ఇద్ధమాద్యైస్తు నవభిరధ్యాయెరీడ్యతే (క్రమాత్ 

భూపరీక్షాదికర్మాణి విమానానాం చ కల్పనమ్. 

వివిధానాం చ బేరాణాం నిర్మాణవిధివిస్తరః 

దశమే నా 20కురారోపః పశ్చాద్దాభ్యాముదీరిత:. 

ప్రతిష్టావిధిరత్యన్త ఫలదో జగతః పతేః 

పశ్చాద్దశావతారాణాం చతుర్భిః ప్రోచ్యతే విధిః. 

తథా సప్తదశే చోక్త ఆదిమూర్తి విధిస్తతః 

అష్టాదశే ఒర్భనం సాంగముక్తం మధువిదారిణః:. 

ద్యాభ్యాముక్తస్తతో పూజాద్రవ్య సంగ్రహణ (క్రమః 
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ఏకవింశే విశేషార్సావిధిస్సమ్యగుదీరితః: 

ద్యావింశే స్నపనం చోక్తం త్రయోవింశే విశేషతః 

విధిరుత్సవచక్రస్య (ప్రోక్తో ద్యాభ్యామథోత్సవః. 

తతశ్చ షడ్భిరధ్యాయైః ప్రాయశ్చిత్తస్య విస్తరః 
ప్రోక్తస్తతశ్చ ద్యాత్రింశే 'సంకీర్ణా 2ఒంశా ఉదీరితాః. 

అర్బావతారమహిమా త్రయసస్త్రింశే ప్రకీర్తితః 
స్వయంవ్యక్తాదిభేదశ్ళ చతుసస్త్రింశే ప్రకాశితః. 

పంచత్రింశే తు సంప్రోక్తం [క్రియాయోగా(శ్రితం ఫలమ్ 

షట్రింశే త్వపచారాళ్ళ కథితా దేవకోపనాః. 

కలిధర్మాళ్ళ సం'ప్రోక్తాస్సప్తత్రింశే విశేషతః 

సప్తత్రింశద్భిరధ్యాయెరేవం గురుకృపాబలాత్. 

షడ్భిః సహ(ఫైః శ్లోకైస్తు క్రియాంగముపవర్షితమ్. 
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ఇత్యార్షే (శ్రీవైభానసీ భగవచ్చా(స్తే భృగు ప్రోక్రాయాం చతుర్వింశత్సహ(స్రికాయాం 

సంహితాయాం ప్రకీర్ణా 2.ధికారే సప్తత్రింశో ఒధ్యాయ:, 

ఇతి (శ్రీమతి ప్రకీర్ణాఒధికారే క్రియాపాదః. 

(శీ విఖనసమహాగురవె నమః 

శ్రాతస్మార్తాదికం కర్మ నిఖిలం యేన సూత్రితమ్ 

తస్మై సమస్తవేదార్థవిదే విఖనసె నమః. 

జయత్యాత్మేశృరోన్నిద్రధ్యాన సౌధ'ప్రియా 2తిథిః 

శ్ర మత్సత్రపురవాస: శ్రీరామస్సుతయా గహ 

& ది వాణీ ప్రక స్ ముద్రాయన్రే ముద్రితః. గవర్షరుపేట, విజయవాడ- 2. 


